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ВСТУПНЕ СЛОВО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЕСКО
ІРИНИ БОКОВОЇ
Кожен об’єкт, що включається до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО має видатну універсальну цінність.
Цей статус, який отримали більш ніж 900 природних
і культурних пам’яток, робить цю унікальну пам’ятку
спільним надбанням, за збереження якого кожна людина
несе особисту відповідальність.
Об’єкти Всесвітньої спадщини мають універсальну
педагогічну цінність. Відкриваючи для себе ці світові
скарби, молодь дізнається про історію, природу, побут та
життя людей, традиції народів світу. Молоде покоління
не тільки вивчає власне минуле, але й розвиває почуття
захоплення, відкритості та загальної приналежності, тому що разом ці пам’ятки
розкривають історію людства, історію подій, що формують нашу ідентичність
до сьогоднішнього дня. Кожен об’єкт надає можливість для діалогу й вивчення
інших культур, культивуючи повагу, толерантність, прагнення до примирення та
взаєморозуміння.
Викладачі відіграють провідну роль у вихованні цих цінностей та формуванні
інтересу молодого покоління до збереження Всесвітньої спадщини. Методичний
посібник ЮНЕСКО для викладачів був розроблений у співробітництві з
міжнародною робочою групою, до складу якої входили педагоги, експерти
з питань вивчення Всесвітньої спадщини і розробники навчальних програм.
Згодом посібник було випробувано під час проведення низки регіональних
молодіжних форумів та в асоційованих школах ЮНЕСКО в 130 країнах.
Він містить широкий спектр класних та позакласних занять, спрямованих на
заохочення молоді до активної та усвідомленої участі у збереженні нашої
спільної спадщини. Показником успіху посібника є те, що він був перекладений
на більш ніж тридцять мов світу, з подальшими версіями у процесі розроблення.
Мені приємно презентувати цей посібник для користування викладачами
програми „Всесвітня спадщина в руках молоді” українською мовою. Я впевнена,
що він допоможе виховати у молодих читачів бажання „знати, цінувати та
діяти”, що є найкращою гарантією збереження унікальних пам’яток природи та
дорогоцінних витворів людської творчості.
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ВСТУПНЕ СЛОВО
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ
МИКОЛИ АЗАРОВА
Збереження власної культури є одним із нагальних
завдань будь-якої конкурентоспроможної та
самодостатньої держави. Перед Україною
постає завдання популяризувати власні духовнокультурні скарби у світі.
Це можливо зробити лише шляхом підготовки
та виховання як професійно компетентних
менеджерів в галузі всесвітньої спадщини, так
і людей, небайдужих до української культури.
Поєднання в одній особі цих двох якостей
є запорукою успіху у справі відродження,
піднесення та процвітання всього культурнодуховного багатства народу України.
Велика надія на виконання цього завдання покладається на вас, молоде
покоління українців, яке за покликом серця та завдяки власним зусиллям
відкриє нову велику й прекрасну сторінку в історії України – єднання народу
з рідною культурою та її багатовіковими традиціями.
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Всеукраїнський культурно-освітній проект „Всесвітня спадщина в руках
молоді” є великим внеском у справу зміцнення культурної ідентичності народу
України. Реалізація цього проекту сприятиме розвитку міжкультурного діалогу
в цілях створення атмосфери толерантності та взаємоповаги, збереження
універсальних цінностей для теперішніх та майбутніх поколінь.
Я впевнений, що ця книга стане вагомим внеском в розвиток усвідомлення
важливості охорони та збереження як Національної, так і Всесвітньої
культурної та природної спадщини.

ВСТУПНЕ СЛОВО
МІНІСТРА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
МИХАЙЛА КУЛИНЯКА
Шановні друзі!
Подібні культурні акції допомагають закласти в
душі юного покоління паростки добра, порядності
і благородства, шанобливого ставлення до
культурної
спадщини
України,
зароджують
і плекають в них почуття любові до своєї
Батьківщини та гордості за неї, наповнюють серця
світлими і добрими почуттями. Вивчаючи українську
культурну і природну спадщину та щиро прагнучи
її зберегти, ми усвідомлюємо свою причетність
до майбутнього, що очікує на наступні покоління
нашого народу, про яке треба дбати вже сьогодні.
Великого значення набуває бажання людини, особливо молодої, власними
силами довести свою небайдужість до рідної культури, яка створювалася за
віки до неї.
Впевнений, що завдяки зусиллям, таланту та енергії учасників і організаторів
проекту, об’єднаних шляхетними гуманістичними ідеями, „Всесвітня спадщина
в руках молоді” стане непересічною подією, яка запам’ятається цікавими
неординарними виступами, новими відкриттями та творчими здобутками.
Вірте в себе – майбутнє в ваших руках!
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ВСТУПНЕ СЛОВО
НАРОДНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ
НІНИ МАТВІЄНКО

Я щаслива, що піднімається питання підвищення
культурної
компетентності
сучасної
молоді,
важливості шанобливого ставлення до національних
традицій та культурної спадщини України. Адже
сьогодні ми втрачаємо щось неосяжне, але таке
важливе для майбутніх поколінь – дух нації, і мені
це дуже болить. Цей дух не може існувати без
української історії, культури, традицій, без української
пісні і без українського слова. А без духу немає
народу. І сьогодні на молодь покладено дуже великі
обов’язки – вона повинна бути освіченою, берегти
нашу землю, нести у світ нашу культуру.
Я щиро бажаю організаторам такого чудового та необхідного Проекту
знайти та зацікавити якнайбільше тих юнаків та дівчат, котрі готові прийняти
на себе нашу спадщину. Це нелегко, але піднімайте цю проблему, і я вірю,
що ви переконаєте українську молодь у тому, що вона гідна цієї краси, що
вона є продовжувачем великого роду.
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Хотіла би завершити словами з прекрасної української пісні „Роде наш
красний”:
Ой, роде наш красний,
Роде наш прекрасний.
Не цураймося, признаваймося –
Небагацько нас є!

ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВИ ФОНДУ
„ОБДАРОВАНІ ДІТИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ”,
ЗАСТУПНИКА ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ЮНЕСКО „СОЦІАЛЬНІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОСТІ І МЕНЕДЖМЕНТ ВИКЛИКІВ,
ЩО ВИНИКАЮТЬ” ДИПЛОМАТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
ПРИ МЗС УКРАЇНИ
ВЛАДИ ПРОКАЄВОЇ
Всесвітня культура – дуже багатогранне
явище. Це не лише пам’ятки, а й нематеріальна
спадщина, яка є не менш важливою складовою
загальносвітового культурного пласту. Всесвітня
спадщина ЮНЕСКО – це комплекс безцінних
культурних надбань творчого генія людства та
шедеврів природного творіння по всіх куточках
світу.
Сьогодні в умовах вільного інформаційного
простору культура України долає всі бар’єри на
шляху до загальносвітового визнання. Кожен
із вас може відкрити для себе чарівний та
невичерпний світ духовного багатства, й передати
ці скарби в майбутньому своїм дітям та внукам.
Однак не менш важливо зрозуміти значущість вивчення і збереження
культурної та природної спадщини України молодим поколінням українців.
Держава й суспільство повинні зберігати нашу спадщину, включену до
Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, для нинішніх та прийдешніх
поколінь, які продовжать справу охорони об’єктів культури і природи
від руйнації, негативних природних факторів, людської необачності та
байдужості і, найголовніше, від забуття в часі.
Всеукраїнський проект „Всесвітня спадщина в руках молоді” передбачає
реалізацію високої мети – залучення молодого покоління до ознайомлення
з культурними і природними скарбами нашої держави та світу, до їх
подальшого вивчення; збереження й популяризації знань про національну
й всесвітню спадщину.
Великою перемогою стало б бажання української молоді не словом,
а реальними справами визнавати, захищати та пишатися великим культурним
надбанням України!
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Передмова
Ласкаво просимо на сторінки посібника з вивчення об’єктів всесвітньої
спадщини, що є частиною проекту ЮНЕСКО для молоді, що був розроблений
у 1994 році Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і мережею Проекту
асоційованих шкіл ЮНЕСКО (ASPnet). Його мета – розвиток інноваційних
освітніх підходів для охорони та збереження об’єктів всесвітньої спадщини
шляхом надання учням можливості:
дізнатися більше про культурні та природні об’єкти, які мають визначну
універсальну цінність і внесені до Списку всесвітньої спадщини;
виробити вміння та навички, необхідні для участі в справі збереження
об’єктів, що перебувають під захистом Конвенції про охорону
всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО;
сформувати нове ставлення й життєве прагнення до збереження
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні та інших державах для
нинішнього та прийдешніх поколінь;
долучитися до збереження величезної культурної і природної
різноманітності світу шляхом міжнародної співпраці.
Українською посібник перекладено та доповнено в рамках Всеукраїнського
культурно-освітнього проекту „Всесвітня спадщина в руках молоді”,
який втілюється Фондом Влади Прокаєвої „Обдаровані діти – майбутнє
України” спільно з Міністерством культури України та Національною
комісією України у справах ЮНЕСКО.
Головним завданням даного проекту, в основі якого лежить застосування
міждисциплінарного підходу, є залучення молоді до вивчення та збереження
об’єктів всесвітньої спадщини в школах, безпосередньо в музеях та через
співробітництво з місцевим керівництвом та громадами.
З метою впровадження в життя нової концепції навчальної програми
з вивчення всесвітньої спадщини як під час шкільних занять, так і поза
ними, у 1999 році за підтримки Фундації Роле-Поулсен інституту Франції
та Норвезького агентства розвитку співпраці (NORAD) ЮНЕСКО було
створено посібник зі Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В основу посібника
лягли матеріали, що надійшли від вчителів та учнів з більш ніж 130 країн,
які сприяли розробці нових навчальних завдань для учнівської молоді та
взяли участь у міжнародних та регіональних форумах: „Молодіжні форуми
всесвітньої спадщини”, організовані ЮНЕСКО в Норвегії (1995), Хорватії
(1996), Зімбабве (1996), Китаї (1997), Японії (1998), Сенегалі (1999),
Марокко (1999), Австралії (2000), Перу (2001), Швеції (2001), Словаччині
(2002), Росії (2002), Омані (2002), Греції (2003), Великобританії (2005),
Південній Африці (2005), Литві (2006), Новій Зеландії (2007), Канаді (2008),
Іспанії (2010), Бразилії (2010), Словенії (2011) та Іспанії (2011).
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Перше видання посібника було надруковано багатьма мовами, а саме:
арабською,
китайською,
англійською,
фінською,
французькою,
індонезійською, японською, лаоською, російською, іспанською, узбецькою
і в’єтнамською, та було випробувано вчителями Асоційованих шкіл
ЮНЕСКО в більш ніж 130 країн. Ознайомитись з електронною версією
посібника можна на web-сайті ЮНЕСКО: www.unesco.org/whc/education.
Завдяки організації регіональних підготовчих курсів для вчителів у багатьох
країнах світу було розроблено регіональні та національні стратегії залучення
молоді до активної діяльності з вивчення всесвітньої спадщини задля
допомоги цим країнам у включенні даної концепції до офіційної шкільної
програми. Підбір матеріалу, яким могли б користуватися вчителі середніх
шкіл з різних дисциплін по всьому світі є надзвичайно складним завданням.
Незважаючи на те, що під час створення цього посібника було використано
тільки сучасні навчальні підходи, запропоновані вчителями з різних регіонів
світу, та було враховано їхні рекомендації та побажання, зрозуміло, що
матеріали цього посібника мають бути адаптовані до ситуації в кожній країні
окремо.
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Схвальні відгуки від багатьох вчителів та учнів, яки мали нагоду працювати
з першим виданням цього посібника, вказали на те, яким чином можна
покращити друге видання. Але одним з найважливіших висновків, які можна
зробити після проведеного випробування, є те, що цей посібник слугує
„засобом” залучення учнів і вчителів до регіональної та національної
діяльності ЮНЕСКО. Через велику кількість замовлень на цей посібник, що
поступили від наших партнерів з різних куточків світу, ЮНЕСКО прийняла
рішення випустити друге видання, майже не змінюючи його.
Активна участь вчителів, експертів з всесвітньої спадщини, людей,
відповідальних за розробку навчальних планів, та той внесок, який
вони зробили під час випробування цієї нової навчальної концепції,
сприяла вивченню всесвітньої спадщини на регіональних та національних
рівнях. Наприклад, в даний момент Національними комісіями ЮНЕСКО
розробляються 15 версій цього посібника на національних мовах різних
країн. У 2004 році була надрукована регіональна версія посібника „Всесвітня
спадщина в руках молоді”.
Створення навчальної програми – це кропітка праця, яка вимагає постійного
дослідження, випробовування та оцінювання. Це - довготривалий процес,
спрямований на далекосяжні та амбіційні цілі. Сьогодні ми готові створити
нову навчальну концепцію, бо ми увійшли в нове тисячоліття з новими
надіями та сподіваннями на те, що війни й хвороби залишать наш світ, і всі
люди будуть прагнути зберегти дорогоцінну світову спадщину.

Наша спільна спадщина
Острови Ґалапаґос, що надихнули Чарльза Дарвіна на створення теорії
еволюції.
Острів Ґоре – нагадування про рабство в історії людства.
Піраміди – шедевр творчого генія людини.
Гори Тонґаріро, священна сила яких втілена в душі народу маорі.
Гора Афон, краса якої подарувала велич релігійним ритуалам.
Ророс – квітуче шахтарське місто з 300-річною історією.
Букові праліси Карпат – приклад біологічного різноманіття.
Бразиліа – місто симетрії і фантазії.
Усі ці місця такі різні й водночас мають щось спільне: вони належать усім нам,
вони – наша спільна спадщина.
Спадщина – це те, що ми отримуємо з минулого, із чим живемо сьогодні і що
передаємо прийдешнім поколінням, які вчаться на цих зразках, орієнтуються
на них й отримують задоволення від спілкування з ними.
Спадщина – це втілення наших стандартів, особливостей нашої культури
та віддзеркалення нашої індивідуальності. Вона допомагає зрозуміти, хто ми
такі, допомогає зрозуміти інших; вона ілюструє історію розвитку людства
і природи.
Окремі об’єкти цієї спадщини, що мають визначну універсальну цінність,
становлять багатство природи й культури, яке, згідно з Конвенцією про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО, необхідно
цінувати і якому потрібно забезпечувати можливість подальшого існування.
Це – відповідальність, яку поділяє міжнародна спільнота.
Це – виклик, який готове прийняти молоде покоління.
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Емблема Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО і Патрімоніто
Конвенція про охорону всесвітньої спадщини поєднує охорону культурної
і природної спадщини, що символізовано в емблемі всесвітньої спадщини.

Ця емблема демонструє взаємозалежність культурних і природних
об’єктів: квадрат у центрі позначає те, що створено людьми, коло
втілює саму природу – і вони нерозривно пов’язані між собою.
Емблема кругла, як земна куля, і водночас це символ захисту.
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Патрімоніто „з’явився на світ” під час роботи Першого
молодіжного форуму в Норвегії. Його придумали іспанські
студенти, які хотіли створити щось, що уособлювало би їхні
ідеї. „Patrimonito” іспанською означає „маленька спадщина”.
Емблема символізує юного помічника, що охороняє всесвітню
спадщину.

Патрімоніто прощається з учасниками
Першого африканського молодіжного
форуму всесвітньої спадщини, Зімбабве.
© UNESCO

Як користуватися посібником
Щоб допомогти вам у роботі з посібником, ми впровадили спеціальні
позначки й кольорові покажчики.
У Глосарії, який міститься в розділі „Додаткові матеріали”, визначення слів
виділено жирним шрифтом.
На полях ви побачите позначення Патрімоніто, який посилає вас до того
або іншого розділу посібника. Для зручності колір кожного Патрімоніто
відповідає кольору тієї тематичної частини, на яку він вказує.
Наприклад,
Посилання до розділу „Освітні підходи до вивчення всесвітньої
спадщини”

Посилання до розділу „Конвенція про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини”
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Посилання до розділу „Всесвітня спадщина та ідентичність”

Посилання до розділу „Всесвітня спадщина та туризм”

Посилання до розділу „Всесвітня спадщина і довкілля”

Всесвітня спадщина
та культура миру

Посилання до розділу „Всесвітня спадщина та культура миру”

Посилання до розділу „Додаткові матеріали”,
який містить такі матеріали й інформацію:

Контактні адреси
Контактні адреси перелічені в розділі „Додаткові матеріали” для того,
щоб ви мали можливість зв’язатися з різними організаціями для отримання
інформації про всесвітню спадщину й потрібної документації.

Короткі описи об’єктів всесвітньої спадщини
Короткі описи об’єктів розміщено в кінці посібника. Щороку вони готуються
Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і містять опис кожного об’єкта
всесвітньої спадщини, посилання на критерії, згідно з якими його було
внесено до Списку всесвітньої спадщини, та дату внесення до Списку.

Конвенція
Текст Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини, прийнятої в 1972 році ЮНЕСКО (далі цей документ скорочено
називатимемо „Конвенція про охорону всесвітньої спадщини”), ви знайдете
в кінці посібника.
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Посібник містить особливі статті та матеріали, покликані
підвищити ефективність його використання
Завдання
для учнів

Посібник містить 24 завдання для учнів. Кожне таке завдання розташовано
у рамці.
Посилання до деяких завдань позначені за допомогою Патрімоніто.
Щоб допомогти вам у використанні запропонованих завдань, ми позначили
їх наступними символами:

Завдання:
обговорення

використання
наочних матеріалів

дослідження

екскурсії до об’єктів
всесвітньої спадщини

вправи

рольова гра

Види завдань:
завдання в класі

пропоновані дисципліни

позакласні завдання

довідкові матеріали

час виконання

інші матеріали

До посібника включено аркуші з завданнями для учнів. Посилання на
використання цих аркушів також позначені Патрімоніто.
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З огляду на те, що курс вивчення всесвітньої спадщини новий і в змістовому,
і в методичному аспектах, посібник є експериментальним.
Нижче ви знайдете Анкету-відгук.
Ознайомтеся з нею, перед тим, як почнете працювати з посібником,
і паралельно заповнюйте. Ми сподіваємося, що ви спробуєте виконати
якомога більше завдань і скористаєтеся максимальною кількістю
довідкового матеріалу.
Заповнивши анкету-відгук, надішліть її на адресу:
Фонд Влади Прокаєвої „Обдаровані діти – майбутнє України”,
вул. Велика Васильківська, 72а, а/с 95, м. Київ, 03150,
факс: +38 (044) 287 6069;
e-mail: office@prokaevafoundation.org
або:
Національна комісія України у справах ЮНЕСКО,
Михайлівська площа, 1, м. Київ, 01018,
факс: +38 (044) 238 1836,
e-mail: ukgs@mfa.gov.ua

Щасти Вам, шановні учасники!
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Анкета-відгук учасника проекту
„Всесвітня спадщина в руках молоді”
Ми дякуємо вам за згоду взяти участь у навчальній програмі за першою
українською версією освітнього посібника ЮНЕСКО про охорону
всесвітньої спадщини.
Заповніть цю анкету та відправте до Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО (ukgs@mfa.gov.ua) для передачі її в штаб-квартиру ЮНЕСКО
в Парижі. Якщо необхідно, використовуйте окремий аркуш.
Загальні дані
Інформація про вашу школу:
Назва: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Адреса (індекс, область/район, місто, вулица, будинок):
.................................................................
Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Факс (якщо є): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Електронна пошта (е-mail, якщо є): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ваш вік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дані учасника, який заповнює анкету:
Стать: ❐ чол. ❐ жін.
Ім’я: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прізвище: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Загальна оцінка
1. • Ваша думка про матеріал:
❐ дуже корисний ❐ корисний ❐ не дуже корисний
Поясніть, будь ласка, чому:
.................................................................
.................................................................
2. • Ваша думка про структуру посібника
(наприклад, основні тематичні розділи, довідковий матеріал і т. ін.):
❐ відмінно ❐ добре ❐ задовільно ❐ незадовільно
Поясніть, будь ласка, чому:
.................................................................
............................................................
............................................................
3. • Що ви би запропонували для вдосконалення посібника? Що
б ви хотіли додати і що видалити?
.................................................................
.................................................................
.................................................................
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4. • Де в основному ви використовували посібник?
❐ у класі ❐ на позакласних заняттях
5. Оцінювання практичних занять
• Відвідування об’єктів всесвітньої спадщини: ❐ 1 ❐ 2 ❐ 3
(1 – дуже цікавий, 2 – цікавий, 3 – не викликав зацікавленості)
Коментарі: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
• Відвідування музеїв: ❐ 1 ❐ 2 ❐ 3
(1 – дуже цікавий, 2 – цікавий, 3 – не викликав зацікавленості)
Коментарі: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
• Використання Інтернету: ❐ 1 ❐ 2 ❐ 3
(1 – дуже цікавий, 2 – цікавий, 3 – не викликав зацікавленості)
Коментарі: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
• Інші пропозиції: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6. • Який із шести тематичних розділів викликав найбільше зацікавлення
учнів? Оцініть його рівень за шкалою від 1 до 3 (1 – дуже цікавий, 2 –
цікавий, 3 – не викликав зацікавленості) і зазначте, у якій послідовності
ви працювали над темами (наприклад, „Конвенція про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини” – 1, „ Всесвітня спадщина і довкілля” – 2,
„Всесвітня спадщина і туризм” – 3 і т. ін.):
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
7. • Оцінювання лекційних занять: ❐ 1 ❐ 2 ❐ 3
(1 – дуже цікавий, 2 – цікавий, 3 – не викликав зацікавленості)

8. • Додаткові коментарі
(якщо потрібно, використайте, будь ласка, окремий аркуш):
❐1❐2❐3
(1 – дуже цікавий, 2 – цікавий, 3 – не викликав зацікавленості)

ДЯКУЄМО!

У Закритому місті (Пекін, Китай) Азійсько-тихоокеанський молодіжний форум зі всесвітньої спадщини. © UNESCO

Освітні підходи

Освітні підходи
до вивчення
всесвітньої
спадщини
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„Учителі погоджуються з тим,
що найскладнішою проблемою стане
включення курсу вивчення всесвітньої
спадщини до шкільних навчальних
програм різного рівня,
для всіх учнів світу”
Перший африканський молодіжний
форум зі всесвітньої спадщини.
Водоспад Вікторія, Зімбабве / Замбія

Освітні підходи до вивчення
всесвітньої спадщини
Інтеграційний підхід
Пропоновані завдання для учнів
Обговорення
Дослідження
Вправи
Вивчення наочного матеріалу (фотографій)
Екскурсії до об’єктів всесвітньої спадщини
Завдання для учнів №1

Відвідування об’єктів всесвітньої
спадщини й музеїв
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Екскурсії до об’єктів всесвітньої спадщини
Підготовка
Попередні відвідини
Відвідування об’єкта всесвітньої спадщини
Завершення відвідин
Аркуш із завданнями для учнів: Відвідування об’єкта всесвітньої спадщини
Відвідування музеїв
Екскурсії під час відвідування музею
Вивчення музейного експоната
Аркуш із завданнями для учнів: Дослідження музейного експоната
Відвідини майстерень

Рольова гра
Рольова гра в класі
Спроби відновити історичні події через постановку драматичних вистав
на території об’єктів всесвітньої спадщини
Мирне вирішення конфлікту

Глобальна мережа й Інтернет
Глобальна мережа
Використання Інтернету в курсі вивчення всесвітньої спадщини
Інтернет
Електронна пошта (e-mail)
Всесвітня глобальна мережа (www або web)
Для чого використовують Інтернет
Всесвітня спадщина в Інтернеті
Інформаційний бюлетень
(World Heritage Information)
Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Інтернеті
Інтернет-адреси, за якими можна знайти інформацію про всесвітню спадщину
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Освітні підходи до вивчення
всесвітньої спадщини
24

Інтеграційний підхід
Беззаперечна цінність і виняткова важливість збереження всесвітньої спадщини
для майбутніх поколінь, і для існування життя на нашій планеті, слугують
джерелом унікальних і часто мультидисциплінарних та міждисциплінарних
підходів до навчання і вивчення.
Оскільки навчальні плани більшості шкіл вельми переобтяжені і до вчителів
пред’явлені посилені вимоги, ті, хто хоче привернути увагу юного покоління до
проблеми збереження всесвітньої спадщини, повинні використовувати у своїй
роботі інтеграційні методи навчання.
Інтеграційний, мультидисциплінарний підхід дає змогу вчителямпредметникам, які викладають історію, географію, природознавство або
мови, включати до навчального плану елементи вивчення всесвітньої
спадщини. У кінці кожного основного розділу посібника запропоновано
завдання міждисциплінарного характеру. Не всі підходи прийнятні для вас у
роботі з учнями, але ви можете адаптувати ці відомості до конкретної ситуації,
особливостей навчального плану, відповідно до ваших можливостей.
Вивчення всесвітньої спадщини спонукатиме вчителів-предметників
працювати разом, з тим щоб розвивати в учнях прагнення знати й цінувати
всесвітню спадщину, а також діяти з метою її збереження.

Пропоновані завдання для учнів
Завдання для учнів, запропоновані в цьому посібнику, допоможуть
викладачеві реалізувати інтеграційний підхід. Ці завдання вивчали, тестували
й оцінювали декілька груп учителів у різних частинах світу, які через мережу
асоційованих шкіл ЮНЕСКО взяли участь у Проекті ЮНЕСКО з вивчення
молоддю всесвітньої спадщини. Запропоновані підходи можна легко змінити
для кожної країни залежно від особливостей регіону й системи освіти.
Головна мета запропонованих методів навчання – надихнути молодих людей
на вивчення всесвітньої спадщини, розвинути в них прагнення зберегти її,
допомогти ліквідувати розрив між школою й суспільством, пропонуючи
завдання, які сприятимуть включенню учнів у суспільну діяльність. Пропоновані
завдання для учнів спираються на шість основних видів діяльності:
Обговорення
Дослідження
Вправи
Вивчення наочного матеріалу
Екскурсії до об’єктів всесвітньої спадщини
Рольова гра

Обговорення
Вивчення всесвітньої спадщини дає змогу молодим людям продумати й обговорити її значення і цінність; методи роботи щодо вивчення й збереження
об’єктів всесвітньої спадщини; переваги й небезпеки масового туризму до
об’єктів всесвітньої спадщини тощо. Оскільки вивчення всесвітньої
спадщини передбачає набуття знань і формування вмінь та навичок,
обговорення є найефективнішим методом ознайомлення учнів із механізмом
збереження всесвітньої спадщини, а також залучення їх до активної участі
в цьому процесі.

Студентка зі Словенії
пропонує учасникам
молодіжного форуму в
Дубровнику скуштувати
традиційні солодощі
національної кухні.
© UNESCO

Дослідження
Суспільство нині перебуває на етапі інформаційної революції. Все більше
шкіл мають або незабаром матимуть доступ до інформації, банку даних, до
результатів досліджень, зокрема й статистичних, за допомогою бібліотек
або Інтернету. Вивчення всесвітньої спадщини потребує від учнів навичок
застосування основних методів дослідження, таких як: пошук та аналіз
інформації, формулювання висновків і пропозицій, необхідних для успішної
реалізації заходів щодо збереження всесвітньої спадщини.

Вправи
У вивченні всесвітньої спадщини особливий акцент потрібно ставити на
можливостях реалізації отриманих знань та умінь на практиці. Виконуючи
вправи, учні виявляють і розвивають свої творчі здібності, художні й естетичні таланти, уміння вирішувати проблеми, брати участь в іграх, зокрема
рольових. До деяких із запропонованих вправ додано листи із простими для
використання завданнями для учнів.
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Вивчення наочного матеріалу (фотографій)
Вивчення всесвітньої спадщини спонукає учнів дізнаватися якомога більше про
об’єкти, включені до Списку всесвітньої спадщини. Пропонований посібник
полегшує процес навчання, пропонуючи широкий вибір фотоматеріалів.
Багато молодих людей побачать ці об’єкти вперше і, можливо, запам’ятають
надовго. Ті, хто мають змогу працювати в Інтернеті, ознайомляться з чудовими
об’єктами всесвітньої спадщини ще детальніше.

Екскурсії до об’єктів всесвітньої спадщини
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Скандит розповідає угорським студентам
про плато Словацький Карcт та карcтові
печери Аґґтелек (Угорщина/Словенія).
© UNESCO

Проект ЮНЕСКО з вивчення молоддю всесвітньої
спадщини засвідчив, що чим більше інформації про
всесвітню спадщину отримує молода людина, тим
більше бажає пізнати, глибше вивчити й дослідити
об’єкти, що перебувають за межами країни, на інших
континентах. Більшість завдань, запропонованих
у посібнику, забезпечують краще розуміння цінності відібраних культурних і природних об’єктів
всесвітньої спадщини в різних частинах світу, а також
необхідності їх збереження. Ми сподіваємося, що
представлена інформація й фотографії допоможуть
учням відчути атмосферу уявної подорожі до далеких
країн, а також сформують особливе ставлення до об’єктів
всесвітньої спадщини.

Завдання для учнів №1
ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРО ОБ’ЄКТИ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
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Мета: визначити рівень знань учнів про об’єкти всесвітньої
спадщини та зацікавити їх у збереженні всесвітньої
спадщини.

Вправа

Робота
в класі

Протягом
одного уроку

Географія,
суспільні науки

Фотографії,
короткі описи

Поясніть учням, що ви маєте намір дати їм завдання для перевірки знань
всесвітньої спадщини, та попросіть їх на окремому аркуші паперу поставити
цифри від 1 до 38 й записувати назви об’єктів всесвітньої спадщини,
зображених на фотографіях, які ви будете показувати. Якщо вони не
впевнені в назві міста, їм слід написати назву країни, в якій, на їхню думку,
розташований об’єкт. Покажіть учням 38 фотографій по черзі так, щоб у них
було достатньо часу записати назви (які вказано під кожною фотографією).
Після того, як ви покажете учням всі фотографії, попросіть їх обмінятися
записами і оцінити роботи один одного, поставивши 1 бал за кожну
правильну відповідь і 0,5 бала, якщо вказано тільки країну. Переможців
відзначте невеличкими призами.

Відвідування об’єктів
всесвітньої спадщини й музеїв
Одним із важливих аспектів вивчення всесвітньої спадщини є можливість
працювати з учнями поза школою, відвідувати з ними історичні місця й
музеї, розташовані у вашому місті, країні й за кордоном. Для досягнення
максимального ефекту від відвідування таких об’єктів необхідно
ретельно планувати, організовувати й чітко визначати завдання відвідин.

Екскурсії до об’єктів всесвітньої спадщини
Досвід засвідчив, що одним із кульмінаційних моментів вивчення всесвітньої
спадщини є відвідування об’єкта. Наступні практичні кроки можуть зробити
відвідини незабутніми і для вас, і для ваших учнів.

Підготовка
Підготовка – це те, що передовсім необхідно зробити для успішного
відвідування.
Вона включає:
попередні відвідини об’єкта вчителем;
підготовку запитань до і після відвідин, з метою визначити, наскільки
змінилися знання учнів, їхні навички, поведінка стосовно об’єкта
всесвітньої спадщини та важливості його збереження;
підготовку учнів до відтворення минулого: розповідь історій і легенд
про об’єкт, малювання його;
складання плану роботи, яку учні повинні будуть виконати після відвідин.

Попередні відвідини
Спробуйте залучити вчителів (якомога більше), що викладають різні предмети,
до підготовки відвідин. Учитель історії, наприклад, може дати інформацію
про історичний розвиток об’єкта всесвітньої спадщини;
учитель географії – вказати на географічні межі
і специфіку його розташування; філолог
допоможе підготувати спеціальні тексти
(поетичні, драматичні); учитель малювання –
запропонувати учням намалювати об’єкт або
зробити його модель; учитель математики
може попросити дітей підрахувати, коли
було побудовано пам’ятку культури, або
приблизно визначити кількість біологічних
видів, що мешкають на території об’єкта
Студенти асоційованих шкіл ЮНЕСКО
у старовинних єгипетських головних уборах
на екскурсії до східчатих пірамід, Саґґара, Єгипет.
© UNESCO
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природної спадщини; учитель природничих наук – поінформувати учнів про
можливі загрози, викликані життєдіяльністю людини, забрудненням і погіршенням стану об’єкта всесвітньої спадщини.
Зробіть відвідини незабутніми для учнів. Запропонуйте їм одягнути національні
костюми, використайте старовинну або традиційну музику. Запропонуйте їм
заспівати або запросіть виконавця, зробивши учням сюрприз. Поцікавтеся,
чи є при об’єкті всесвітньої спадщини консультант, який би допоміг вам
спланувати відвідини.
Якщо є хоч який-небудь навчальний матеріал про цей об’єкт всесвітньої
спадщини, скористайтесь ним для підготовки ваших учнів до відвідин. Зберіть
усю необхідну інформацію (дізнайтеся про час роботи, про те, скільки
коштує квиток, чи дозволено робити знімки, де можна поїсти, чи є магазини із
сувенірами, кімнати відпочинку, пункт першої медичної допомоги) й уточніть,
чи є можливість прийняти відразу всіх учнів, або доведеться поділити їх
на групи. Підготуйте аркуші із завданнями для заповнення під час відвідин,
необхідний матеріал та обладнання: папір для записів і для малюнків, олівці,
фотоапарати. Якщо у вас є відеокамера, ви можете зробити запис екскурсії,
щоб показати учням та їхнім батькам.

Відвідування об’єкта всесвітньої спадщини
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Учні, що побували на
екскурсії у Храмі Неба,
малюють цей об’єкт
всесвітньої спадщини
на 25-метровому полотнищі.
Міжнародний молодіжний
форум з всесвітньої спадщини
у Пекіні.
© UNESCO

Заздалегідь продумайте різноманітні завдання для учнів (наприклад, зробити
малюнки або фотографії, узяти інтерв’ю в екскурсоводів, персоналу або
інших учнів), підготуйте індивідуальний журнал для відвідин, підготуйте
камеру для відеозапису, організуйте відпочинок (наприклад, конкурс пісні; хай
батьки приготують легкий ленч і запросять усіх). Від’їжджаючи, подякуйте
працівникам і піднесіть їм невеликий подарунок від дітей.

Учні-учасники Міжнародного
молодіжного форуму з всесвітньої
спадщини на водоспаді Вікторія,
Замбія/Зімбабве, обговорюють
важливі аспекти відвідин цього
об’єкту всесвітньої спадщини.
© UNESCO

Завершення відвідин
Завершення відвідин так само важливе, як і підготовка до нього, оскільки
дає змогу учням визначити свій рівень знань і поділитися своїми знаннями
та вміннями з іншими.
Після закінчення відвідин:
обговоріть з учнями, що нового вони побачили і про що дізналися,
а також з’ясуйте, що їм найбільше сподобалося і що, можливо, не
сподобалося;
запропонуйте учням створити новий дослідницький проект, спрямований
на поліпшення стану об’єкта всесвітньої спадщини, залучаючи туристів
й одночасно охороняючи його; вивчіть можливі небезпеки і шляхи їх
усунення, запропонуйте юним екскурсоводам допомогу у проведенні
екскурсії;
запропонуйте учням зробити загальний малюнок, скульптуру або
замальовки, кращу роботу рекомендуйте подати на виставку;
дайте учням завдання надрукувати фотографії, зроблені під час відвідин,
організуйте виставку, на якій учні та їхні батьки визначать кращі знімки
(переможцям вручіть призи);
запропонуйте учням написати статтю в шкільну або місцеву газету про
відвідування об’єкта всесвітньої спадщини;
попросіть учнів подати пропозиції щодо підготовки наступних відвідин.
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Міжнародний молодіжний форум
з всесвітньої спадщини у Пекіні.
© UNESCO

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Кожному учневі слід робити записи в аркуші до, під час і одразу після відвідування
об’єкта (бажано внесеного до Списку всесвітньої спадщини).
Назва об’єкта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ім’я учня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дата відвідування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опишіть свої очікування від майбутніх відвідин
(що хотілося би дізнатися, побачити тощо)

Під час відвідування
Зробіть малюнок тієї частини об’єкта, яка сподобалася вам найбільше, або декількох
фрагментів об’єкта, які відображають його характерні риси.
Запишіть декілька фактів і цифр, які ви дізналися про об’єкт.
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Закрийте очі та уявіть те, що чули, відчували, а також те, що вас найбільше вразило.
Запишіть те, що запам’яталося найбільше:
звук: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
запах: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
вигляд: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................

Після відвідування
Чи справдилися ваші очікування?

так

ні

Поясніть:

ВІДВІДУВАННЯ ОБ’ЄКТА
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Чому ви вважаєте збереження цього об’єкта важливим?

Заключні коментарі
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Підпис

Дата

ВІДВІДУВАННЯ ОБ’ЄКТА
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

Відвідування музеїв
Відвідування музеїв – інший важливий аспект вивчення всесвітньої спадщини.
Музейні працівники і члени Міжнародної ради музеїв (ICOM) можуть
бути партнерами вчителя. Часто музеї є єдиним місцем, де можна побачити
й вивчити унікальні зразки природи та досягнення культури. Якщо школи
розташовані далеко від музеїв, то функцію сполучної ланки між минулим
і сьогоденням можуть виконувати батьки, бабусі, дідусі; значну роль у цьому
процесі відіграє також відвідування інших історичних місць.

Студенти відвідують історичний музей
на острові Ґоре, Сенеґал.
© UNESCO
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Учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО
слухають лекцію у Римському музеї,
Александрія, Єгипет.
© UNESCO

Екскурсії під час відвідування музею
Деякі музеї величезні за розміром, у них зберігаються тисячі експонатів,
а це забагато для того, щоб оглянути й оцінити все за одні відвідини. Тому
деякі вчителі вважають за краще зупинитися на конкретній темі і запросити
досвідченого екскурсовода – обізнаного й цікавого співрозмовника.

Вивчення музейного експоната
Перед відвідинами музею кожному учневі необхідно визначити один експонат для детального вивчення під час екскурсії, а також видати аркуш із
завданнями, що стосуються цього об’єкта. Після екскурсії учні можуть у класі
розповісти про свої враження та відкриття.

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Вкажіть назву досліджуваного музейного експоната: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Аспекти
спостереження

Фізичні
характеристики

Структура
(конструкція)

Функції

Дизайн

Цінність

Питання

Спостереження

Необхідність
подальшого
дослідження

Якого він кольору?
На що подібний його
запах?
На що схоже його
звучання?
З якого матеріалу його
зроблено?
Чи є він природнім чи
штучно створеним?
Чи має завершений
вигляд?
Чи було його змінено,
перероблено,
виправлено?
Який його рівень
зношеності?
Ручна чи фабрична
робота?
Монолітний чи
сконструйований із
частин?
Як з’єднано частини?
Для чого призначений?
Чи змінювався спосіб
його використання?
Чи відповідає дизайн
експоната його
призначенню?
Чи присутні елементи
декору?
Які матеріали було
використано?
Чи подобається він вам
на вигляд?
Яким би його
створювали ви?
Чи змінювався спосіб
його використання?
Для кого він складає
цінність (і яку саме)?
Для тих, хто його
створював?
Для тих, хто його
використовує?
Для колекціонерів?
Для музею?
Для вас?

ДОСЛІДЖЕННЯ
МУЗЕЙНОГО ЕКСПОНАТА
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Відвідини майстерень
Деякі вироби (наприклад, глиняний посуд), які можна побачити в музеях,
досі виготовляють майстри, чиє мистецтво десятиліттями і навіть століттями
передається з покоління в покоління. Організовуючи відвідини майстерень,
ви даєте учням можливість побачити на власні очі, як зараз виготовляють
традиційні вироби, побачені ними в музеях. Це дасть змогу відчути зв’язок
(ідентичність) між учнями, спадщиною (включаючи й всесвітню спадщину) та
місцевими ремеслами.

Навчання дітей ткацькому
мистецтву є частиною
Міжрегіонального проекту
ЮНЕСКО з мистецтв
та ремесел.
© UNESCO
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Рольова гра
Багато вчителів, намагаючись викликати в учнів інтерес до збереження
об’єктів всесвітньої спадщини, констатують, що допомогає в цьому рольова
гра. Гра передбачає реалізацію п’яти основних навчальних завдань:
дати необхідні знання;
зробити складні й абстрактні теми доступними для розуміння;
виробити нові дослідницькі навички;
сформувати налаштованість особи на виконання довгострокових
зобов’язань;
розвинути творчий потенціал учнів.

Рольова гра в класі
Збереження об’єктів всесвітньої спадщини порушує багато суперечливих
і складних питань, зокрема: нові об’єкти, які треба додати до Списку
всесвітньої спадщини; вибір різних методів і матеріалів для збереження
спадщини; перспективи розвитку (знесення старих споруд, розвиток туризму,
будівництво нових доріг і т. ін.); організація управління, спостереження
за об’єктами; вибір фондів для спонсорування того чи того об’єкта.

Завдяки рольовій грі учні краще орієнтуватимуться в цих питаннях, зрозуміють,
як потрібно ухвалювати правильні рішення. Учитель може розділити клас на
невеликі групи і дати завдання кожній із них обговорити сформульовану думку
або позицію персонажа, роль якого вони грають. Допоможіть їм, порадьте,
де можна знайти необхідну інформацію. Учитель також може приготувати
картки, де позначено важливі аспекти проблеми, і розподілити ці картки в
групах. Кожна група виробляє свою позицію і вибирає представника, який
братиме участь у рольовій грі, захищаючи позицію своєї групи. Решта учнів
грає роль журі або комітету, члени яких голосують й ухвалюють рішення на
користь одного з учасників. Щоб допомогти учням зрозуміти весь процес
рольової гри, необхідно зробити такі кроки:
з’ясувати суть і важливість збереження об’єктів всесвітньої спадщини;
учні, які представляють різні групи за інтересами, пропонують можливі
шляхи вирішення проблем;
учні оцінюють запропоновані варіанти;
демократично вибирають кращі рішення;
окреслюють механізм їх реалізації;
оцінюють можливі наслідки свого вибору.

Спроби відновити історичні події через постановку
драматичних вистав на території об’єктів всесвітньої
спадщини
Постановка історичної драми на об’єктах всесвітньої спадщини може
залишити незабутнє враження в пам’яті дітей. Декілька відомих п’єс було
інсценізовано на об’єктах всесвітньої спадщини. Наприклад, шекспірівський
„Гамлет” – у замку Кронборг в Данії, опера Верді „Аїда” – в Луксорі, Єгипет.
Учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО в місті всесвітньої спадщини Спліт,
що в Хорватії, поставили п’єсу про Діоклетіана на руїнах імператорського
палацу.

Учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО
міста Спліт (Хорватія) вивчають
історію за допомогою рольових
ігор (історичний комплекс у місті
Спліт з палацом Діоклетіана).
© UNESCO
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Мирне вирішення конфлікту
Часом навколо збереження об’єктів всесвітньої спадщини виникають
конфлікти, спричинені, наприклад, суперечками з приводу прав власності,
стратегій розвитку, війнами. Такі конфлікти повинні бути вирішені мирним
шляхом за допомогою творчих, справедливих рішень.
Для розвитку у молоді навичок вирішення конфліктів без застосування
насильства може стати в нагоді рольова гра. Вона допоможе учням
подивитися на проблему з різних точок зору та зрозуміти значущість
компромісу.
Вчителі можуть підготувати сценарій, такий як план захисту об’єктів
всесвітньої спадщини. Клас можна поділити на декілька груп, кожній з яких
буде відведено окрему роль: наприклад, менеджер з розвитку, спеціаліст
із охорони об’єкта, куратор спадщини, мер міста, місцевий будівельник
або турист. Всім групам потрібно видати нижченаведений список, щоб
допомогти їм підготуватися до проведення дебатів. Результатом дебатів
повинно стати рішення, яке задовольнить всі сторони і дозволить запобігти
повторенню проблем у майбутньому.
Список рекомендацій для рольової гри, спрямованої на вирішення проблем
збереження всесвітньої спадщини мирним шляхом:
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1.Зосередьтеся не на особі мовця, а на проблемі.
2.Намагайтеся поставити себе на місце опонента та враховуйте, що
кожна група може мати декілька різноманітних інтересів.
3.Дозвольте опонентам вільно висловлювати свої думки та почуття.
Уважно слухайте їх.
4.Намагайтеся зрозуміти, в чому полягають головні
аргументи ваших опонентів.
5.Намагайтеся ставити конкретні запитання замість
того, щоб висловлювати думки загального характеру.
6.Переконайтеся, що ваші опоненти зрозуміли, що
саме ви хотіли сказати.
7.Не варто надмірно заглиблюватися у деталі.
8.За можливістю знаходьте рішення, які задовольнять
інтереси всіх груп. Метою є знайти найбільш
прийнятне рішення.
9.Не погрожуйте своїм опонентам.
10.Не поступайтеся під тиском.
11.Робіть несподівані та позитивні кроки.
12.Будьте послідовними, найбільш складні питання розв’язуйте
поетапно.
13.Намагайтеся об’єднувати зусилля, щоб запобігти нових
конфліктів.
14.Знайдіть шляхи вирішення майбутніх конфліктів.
Вчителеві слід залишатися осторонь та спостерігати, проте за потреби
бути готовим допомогти.

Глобальна мережа й Інтернет
Ми живемо в епоху інформаційного вибуху. Завдяки Інтернету ми маємо
миттєвий доступ до бібліотек, банків даних, архівів, отримуємо інформацію
про прогноз погоди, продукти вжитку і т. ін. Оскільки інформація – важливий
компонент у вивченні всесвітньої спадщини, новітні технології допоможуть
учителям та учням знайти нові шляхи і способи розкриття цінності об’єктів
всесвітньої спадщини, а також дізнатися детальніше про їх збереження.
Проте Інтернет доступний не кожному, не у всіх частинах земної кулі; багато
людей не мають до нього доступу. Однак чимдалі ціна на комп’ютери падає,
послуги телекомунікації стають дешевшими й доступнішими, а тому кількість
користувачів Інтернету швидко зростає.

Глобальна мережа
Проект ЮНЕСКО щодо вивчення молоддю всесвітньої спадщини дає
можливість школам стати частиною глобальної мережі, яка охоплює всі види
середніх шкіл у всьому світі. Головна мета проекту – спільне навчання й обмін
досвідом пошуку нових ефективних можливостей запровадження курсу
вивчення всесвітньої спадщини в шкільну програму.
Більшість шкіл, що беруть участь у проекті, є членами мережі
асоційованих шкіл ЮНЕСКО (Aspnet), яка створена для того, щоб
зміцнювати гуманістичні, культурні й міжнародні напрями в освіті шляхом
реалізації нових проектів, наприклад Проекту з вивчення молоддю
всесвітньої спадщини. Реалізацією керують через Aspnet і через Центр
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Школи системи Aspnet часто
налагоджують зв’язки й обмінюються не лише досвідом, а й ресурсами.
Інший не менш важливий аспект роботи мережі – це бажання зібрати разом
учнів і викладачів із різних країн світу. Для цього ЮНЕСКО організовує
молодіжні форуми всесвітньої спадщини, національні й міжрегіональні
майстер-класи для вчителів. Держави-члени ЮНЕСКО покликані виявляти
ініціативу, організовуючи спеціальні зустрічі вчителів, як то: Національна
майстерня всесвітньої спадщини для вчителів, яка відбулася в серпні 1997
і 1998 років у місті всесвітньої спадщини Ророс (Норвегія), або європейський
курс відновлення всесвітньої спадщини для молоді в Роросі (5 – 14 серпня
1997 року).
Оскільки зібрати разом викладачів та учнів із різних країн насправді дорого,
то використання новітніх технологій, таких як Інтернет, є для людей
ефективним способом дізнатися один про одного і встановити регулярне
дружнє спілкування й обмін думками.
Для ефективної роботи мережі потрібна постійна інформація й усталені
зв’язки. ЮНЕСКО регулярно подає в Інтернет і в різні видання інформацію
про Проект з вивчення молоддю всесвітньої спадщини.
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Використання Інтернету в курсі вивчення
всесвітньої спадщини
Способи отримання інформації з часом змінюються й розвиваються,
оскільки стає доступним новий вид комунікації. Основна мета сучасного
покоління учнів – зрозуміти значущість інформації і відомостей, доступних
їм, та сформувати критичне ставлення до них. Учні також повинні знати, що
шукати, як і де.

Інтернет
Інтернет – глобальна електронна мережа з обміну інформацією, в основі якої
лежить звичайне спілкування. Інтернет робить доступною інформацію з банку
даних, електронних журналів, бібліографії, а також пропонує нові можливості
для обміну інформацією і для її поширення. Зараз Інтернет розвивається
з такою швидкістю, якої ніхто не міг чекати. Щодня з’являються нові webсторінки. У 1995 році було зареєстровано 56 мільйонів користувачів
Інтернетом. В 2000 році ця цифра збільшилася до 360 мільйонів, а на сьогодні
складає майже 2 мільярди.

Електронна пошта (e-mail)
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Електронна пошта – це спосіб надіслати повідомлення, скористувавшись
комп’ютером. Повідомлення друкують на комп’ютері, який сполучений
з іншим комп’ютером через модем, телефон або мережу. Кожна
школа, у якій є комп’ютер із модемом будь-якої швидкості
й телефонна лінія, може обмінюватися електронними
повідомленнями і в такий спосіб бути частиною
глобальної мережі.

Всесвітня глобальна мережа
(www або web)
Web – спосіб, що дає можливість за допомогою
Інтернету зробити свою інформацію доступною для
широкого кола користувачів. Інформацію розміщують так, як на
дошку для відомостей та оголошень. Персональні сторінки називаються
web-сторінками. Зазвичай на них розміщені заголовки або фрази, які можуть
пов’язати з інформацією про тему, яка цікавить, або проведуть на іншу webсторінку. На деяких web-сторінках інформація представлена у вигляді тексту,
тоді як інші можуть містити елементи анімації, звуковий супровід.
Web-сайт – це колекція (набір) сторінок, доступних як окремій людині, так
і організаціям, установам, школам тощо. Зараз Всесвітня глобальна мережа
містить 250 мільйонів сторінок.

Для чого використовують Інтернет?
Інтернет пропонує вчителям і учням нові джерела інформації, а також
можливість установити контакт з іншими вчителями, учнями і школами
в усьому світі. Учнів необхідно навчити працювати в Інтернеті та
забезпечити їх устаткуванням для доступу до Мережі.
Використання Інтернету допомагає:
ознайомити учнів з основними функціями Інтернету;
розвивати навички використання інформаційних технологій для
вивчення всесвітньої спадщини;
забезпечити доступ до інформації, електронних журналів, програм
і створити можливість обмінюватися інформацією про всесвітню
спадщину;
організовувати міжкультурні навчання, що нададуть можливість учням
установлювати безпосередні контакти з друзями в інших частинах світу;
залучати учнів до використання інформаційних технологій для вирішення
проблем в особливих ситуаціях.
Через www і e-mail учні мають змогу розповісти про себе, про культуру,
традиції, цінності і спадщину своєї країни одноліткам з інших країн. Не
виходячи з класної кімнати, вони можуть спілкуватися з ровесниками у
своїй країні та за кордоном, дізнаватися про інші культури, цивілізації,
об’єкти всесвітньої спадщини. Школи в різних країнах можуть працювати над
спільними проектами, мета яких – зберегти загальну спадщину від небезпеки
й руйнування, викликаних забрудненням, урбанізацією, війнами і занедбанням.

Всесвітня спадщина в Інтернеті
Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage Centre)
помістив в Інтернеті інформацію про Конвенцію про охорону всесвітньої
спадщини й короткі описи об’єктів всесвітньої спадщини. Більше ніж 2000
web-сторінок об’єднано в 5 великих розділів, що стосуються змісту поточних
проектів і публікацій:

• „Про всесвітню спадщину”;
• „Як здійснюється діяльність у сфері збереження всесвітньої
спадщини”;
• „Інформація про Список об’єктів всесвітньої спадщини”;
• „Дошка інформації”;
• „Зміст”.
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Інформаційний бюлетень
(World Heritage Information)
Декілька разів на рік Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО видає
інформаційний бюлетень „World Heritage Information”. Цей бюлетень
друкується двома мовами: англійською та французькою. В ньому можна знайти
інформацію про останні новини, пов’язані з об’єктами всесвітньої спадщини
та діяльністю щодо їх збереження, а також нові партнерські проекти.
Інформаційний бюлетень розповсюджується серед 70 000 користувачів, які
зареєструвалися на сайті Центру всесвітньої спадщини.
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Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Інтернеті

Web-сайт інформаційної мережі Проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО
(UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) містить загальну
інформацію про мережу, мету її створення, кількість шкіл та країн, що беруть
участь в проекті, найбільш успішні проекти, наявну документацію, „Практичний
посібник з інформаційної мережі ASPnet” та інші брошури.
Web-сайт: http:\\www.unesco.org\education\asp

Інтернет-адреси, за якими можна знайти інформацію про всесвітню спадщину:
Інформаційна мережа проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО»
http://www.unesco.org/education/asp
Інформація «ЮНЕСКО – Освіта»
http://www.education.unesco.org
Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
http://www.unesco.org/whc/
e-mail: wh-info@unesco.org
Список всесвітньої спадщини
http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/sites/main.htm
Міжнародна спілка охорони природи і природних багатств (IUCN)
http://www.iucn.org
Міжнародна рада музеїв (ICOM)
http://www.icom.org
Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS)
http://www.icomos.org
Міжнародний дослідницький центр збереження й реставрації культурної
власності (ICCROM)
http://www.iccrom.org
Інтернет-матеріали про збереження спадщини
http://www.cr.nps.gov/ncptt/irg/
Організація міст всесвітньої спадщини (OWHC)
http://www.ovpm.org
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Конвенція про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини

Конвенція
про охорону
всесвітньої
культурної
і природної
спадщини
Історичний резерват Мачу-Пікчу, Перу. © UNESCO
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„Пошкодження або зникнення
будь-яких об’єктів культурної чи
природної спадщини спричинює згубне
збіднення надбань усіх народів світу...”
Преамбула до Конвенції про охорону
всесвітньої культурної і природної
спадщини

Конвенція про охорону
всесвітньої культурної і
природної спадщини
Знання нашої спадщини
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Цiлi
Знання
Допомогти учням у розвитку знань та розуміння:
понять „спадщина” та „всесвітня спадщина”;
загрози для всесвітньої спадщини;
важливості Конвенції про охорону всесвітньої спадщини;
критеріїв внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини;
природності процесу збереження всесвітньої спадщини.

Ставлення
Заохочувати прагнення учнiв:
включатися до процесу збереження місцевих об’єктів
всесвітньої спадщини;
поважати й усвідомлювати цінність об’єктів
всесвітньої спадщини;
знати й цікавитися іншими культурами;
поважати культурну і природну різноманітність.

Умiння
Допомогти учням розвивати здiбностi:
ухвалювати відповідальні рішення стосовно питань збереження об’єктів
всесвітньої спадщини в Україні та інших державах;
пропонувати ідеї для конструктивного вирішення суперечливих питань,
що стосуються всесвітньої спадщини, і сприяти поширенню цих ідей;
сприяти збереженню всесвітньої спадщини;
проводити дослідження й використовувати аналітичні матеріали у процесі
вивчення всесвітньої спадщини.

Конвенція про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини

Знання нашої спадщини
Що таке спадщина?
Спадщину часто тлумачать як явище культури, побуту і т.ін., що
залишилося від попередніх епох, від діячів минулого, явище, що ми
передаємо прийдешнім поколінням.
У словнику ви знайдете декілька визначень спадщини.

Спадщина
1.
2.
3.
4.

Те, що було або може бути успадковано.
Факт спадкоємства, право спадкоємства.
Щось передане або отримане в особисту власність.
Спадок.

Короткий Оксфордський словник

Можливо, ви вважаєте за краще думати про спадщину як про місця
й об’єкти, які ми хочемо охороняти. Це культурні і природні об’єкти,
які ми цінуємо, тому що вони перейшли до нас від наших предків, бо
вони красиві, значущі з наукового погляду і є незмінним джерелом
життя й натхнення. Це наші корені, наша ідентичність. Спадщина часто
відображає життя наших предків й існує нині тільки завдяки особливим
зусиллям щодо її охорони.
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Чи можете ви уявити будь-яке місце на планеті без спадщини?
Наприклад, подумайте про місця, де живете ви й ваші учні. Що
репрезентує минуле, сьогодення і майбутнє? Що необхідно зберігати?
Що можна переміщувати, а що не можна?
У світі існує культурна і природна спадщина. У вашому регіоні ви
можете, наприклад, натрапити на археологічні розкопки, наскельні
малюнки, церкви, релігійні й інші священні місця, історичні райони міст.
Ми називаємо це культурною спадщиною. Ви можете жити поряд із
лісом або в дивовижній прибережній місцевості. Ми називаємо все це
природною спадщиною. Подібні об’єкти ми зараховуємо до нерухомої
спадщини (її нелегко перемістити). Інші об’єкти, такі як монети, біологічні
види, картини, статуї й археологічні артефакти, належать до рухомої
спадщини (їх можна легко
переміщувати з одного
місця на інше).

Нерухома спадщина:
Тадж-Махал, Індія.
© UNESCO/P. Leclaire

Рухома спадщина:
африканська маска.
© UNESCO/P. Leclaire

Завдання для учнів №2
ЗНАЧЕННЯ СПАДЩИНИ
Мета: зрозуміти значення, цінність і типи спадщини.

Обговорення

Робота
в класі

Протягом
двох уроків

Мова, історія,
суспільні
науки

Фотографії

Особисті речі

Рухома спадщина
Покажіть учням який-небудь предмет або річ (картину, ювелірну прикрасу,
килим або предмет гончарного мистецтва), що передається з покоління
в покоління, наприклад, членами вашої сім’ї, і який ви бережете й цінуєте.
Поясніть, що цей предмет – зразок рухомої спадщини, тому що його легко
перевозити й пересувати. До якого виду спадщини він належить: до культурної
чи природної?
Обговорення
Що це за предмет? Чим він цінний для вас і чому ви бережете й охороняєте його? Якщо ви хочете зберегти й передати цей предмет вашим
дітям, що ви повинні зробити для його збереження?
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Попросіть учнів принести на заняття цінний для них предмет. Організуйте в класі тимчасовий музей, виставку цих предметів і обговоріть їх разом
з учнями. У чому полягає цінність цих предметів для ваших учнів, чому
вони хотіли б передати їх майбутнім поколінням?
Поясніть, що ЮНЕСКО прийняла міжнародну Конвенцію про охорону
рухомої культурної спадщини (Конвенція про заборону незаконного
імпорту, експорту й переміщення культурних цінностей та запобігання їм,
14 листопада 1970 року).

Нерухома спадщина
Поясніть, що об’єкти, включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
є нерухомою спадщиною, тобто їх неможливо перемістити. Доберіть
приклади серед об’єктів, зображених на фотографіях.
Обговорення
Попросіть учнів згадати об’єкти спадщини, які вони коли-небудь
бачили або вивчали (національні й міжнародні), і запишіть інформацію
про ці об’єкти, що відображає їхню значущість для нас (визначні зразки
архітектури, рідкісні види рослин і тварин).
Нехай учні подумають, які місцеві природні об’єкти вони хотіли б зберегти
для майбутніх поколінь. Назвіть причини, що пояснюють важливість охорони
цих об’єктів, й обговоріть їх з учнями.

Список довідкової
літератури

Нематеріальна спадщина:
танцюристи з Бурунді.
© UNESCO/M. Claude

Серйозні загрози існуванню нашої спадщини
Наша культурна і природна спадщина дуже крихка й постійно перебуває
під загрозою часткового або повного знищення, особливо в останні
сто років. Наприклад, під час Першої і Другої світових воєн багато
старовинних міст було зруйновано. Чимало пам’яток культури перебували
під загрозою знищення або були знищені. Важливими чинниками, що
посилюють загрозу для нашої спадщини, є стрімка урбанізація, убогість,
природні катаклізми й забруднення довкілля. Зростання масового
туризму також призводить до погіршення стану багатьох пам’яток та
об’єктів спадщини. Але найбільшою загрозою для існування спадщини
є зневажливе ставлення до неї багатьох людей у всьому світі.
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Список довідкової
літератури

У період між Першою і Другою світовими війнами Ліга Націй, попередник
Організації Об’єднаних Націй, розгорнула діяльність щодо
охорони нашої спадщини. Ліга Націй звернулася із закликом до всіх
країн світу долучитися до збереження спадщини. Створення в 1945 році
Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) активізувало роботу в цьому напрямі. Було проведено
декілька кампаній щодо охорони об’єктів, які мають особливе значення,
а також ухвалено міжнародні конвенції й рекомендації стосовно охорони
спадщини людства. Одну із цих конвенцій було спеціально розроблено
для захисту об’єктів культурної спадщини під час війни – це Конвенція
про захист культурних цінностей у разі озброєного конфлікту (також
вона відома як Гаазька конвенція 1954 року).

Всесвітня спадщина
Світ – наш спадок,
Мій, твій і наш спільний.
Тож збережімо його для людей, які житимуть завтра.
Мирні води озера Вікторія,
Прекрасний водоспад Вікторія і величні води Дануба
з життям їхніх птахів, і звивисті річки Міссісіпі і Міссурі.
Я зводжу очі, і що я бачу?
Я бачу прекрасні ландшафти і древні руїни Зімбабве,
Загадкові піраміди Єгипту на землі фараонів,
Я бачу древні стіни Єрусалиму й Велику Китайську стіну.

Я зводжу очі і бачу
Могутні гори Дракенсбург,
Круті схили пагорбів Мачинги,
Гімалаї й Уральські гори в Росії,
Я перераховую гори Канади,
й бачу Кіліманджаро,
від якої перехоплює дух .
Отже, ти, я і всі люди на Землі,
Світ – це наша спадщина,
Нам охороняти її.
Не руйнуйте всесвітню спадщину,
Не знищуйте прекрасні ландшафти й гори,
Не руйнуйте ані національні парки, ані їхній дикий світ,
Ані ліси і джунглі Конго й Амазонки.
Рятуйте й охороняйте нашу всесвітню спадщину.
Мауйанеї Маребеза, учениця із Замбії.
Молодіжний форум всесвітньої спадщини, водоспад Вікторія, Замбія/Зімбабве
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Водоспад Вікторія
(Мосі-оа-Тунья),
Замбія/Зімбабве.
© UNESCO/D. Reed

Порятунок всесвітньої спадщини
Поява Програми ЮНЕСКО з охорони всесвітньої спадщини на
міжнародному рівні була ініційована будівництвом у 50-і роки в Єгипті
Асуанської греблі. У долинах річки Ніл розташовані храми АбуСімбела, вражаючі скарби давньоєгипетської цивілізації. Загроза їх
руйнування викликала серйозну стурбованість у світі й усвідомлення
необхідності швидких, скоординованих дій. У відповідь на прохання
урядів Єгипту і Судану ЮНЕСКО в 1959 році організувала міжнародну
кампанію з порятунку Абу-Сімбела. Дії ЮНЕСКО були підтримані 50
країнами, і більш ніж за 18 років роботи сума пожертвувань досягла
80 мільйонів доларів. За допомогою сучасної техніки храми з острова
Філе розібрали по камінчику, перенесли й зібрали знову на найближчому

острові Аджилкія, подалі від розливів Нілу. Щоб розмістити пам’ятники
на острові, підірвали скелі, важкі блоки розібраних храмів поставили на
місця, що звільнилися. Кожна кам’яна плита важила від 0,5 до 12 тонн,
усього потрібно було перенести близько 40 000 блоків. Кожному блоку
присвоїли номер, що згодом допомогло правильно встановити плити на
новому місці.
Після спорудження Асуанської греблі храми Абу-Сімбела могли б
повністю зануритись у води Нілу. Зберегти їх можна було лише розібравши
й перемістивши. Але сьогодні фахівці, що займаються збереженням
спадщини у всьому світі, вважають, що фізичне переміщення пам’яток
культурної спадщини небажане, за винятком безвихідних ситуацій, як у
випадку з храмами Абу-Сімбела.

Успішна кампанія з порятунку Абу-Сімбела
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Досвід кампанії з порятунку храмів Абу-Сімбела свідчить, що у світі є місця,
які мають універсальну цінність, до долі яких небайдужі навіть люди,
що живуть дуже далеко від них. Не останню роль у питаннях збереження
культурної і природної спадщини відіграє відчуття спільної відповідальності
та солідарності народів різних країн. Успіх першої кампанії призвів до
виникнення інших міжнародних кампаній з охорони спадщини: у Венеції
(Італія), Мохенджо-Даро (Пакістан), у Боробудурі (Індонезія), і це далеко
не все. Деякі програми працюють і зараз, наприклад, Міжнародна програма
з охорони Ангкора у Камбоджі.

Пам’ятники Нубії, переміщені до
Абу-Сімбела, Єгипет.
© UNESCO/NENADOVIC

Завдання для учнів №3
СІМ ЧУДЕС СВІТУ
Мета: осмислення й обговорення унікальності об’єктів
від античності до наших днів.

Обговорення

Робота в
класі

Протягом
одного уроку

Історія,
географія,
суспільні науки

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Ідея створення списку найважливіших об’єктів дуже стара.
Стародавні греки, наприклад, виокремлювали сім чудес світу:
єгипетські піраміди,
висячі сади Семіраміди у Вавилоні,
храм Артеміди в Ефесі,
статуя Зевса в Олімпії,
мавзолей Галікарнасса,
Колос Родоський,
Олександрійський маяк.
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Мемфіс і його некрополі:
піраміди розташовані від Гізи
до Дахшура, Єгипет.
© UNESCO/F. Alcoceba

Піраміди Єгипту – єдине із семи чудес світу, що збереглося до нашого
часу, інші шість чудес світу вже майже зникли.
Стародавні греки вважали сім чудес світу кращими пам’ятками культури
народів Середземномор’я. До Списку всесвітньої спадщини включено
об’єкти культурної та природної спадщини всього світу; Конвенція про
охорону всесвітньої спадщини надає можливостей для охорони цих
об’єктів. Ми сподіваємося зберегти всі об’єкти всесвітньої спадщини, на
відміну від семи чудес світу.

Дайте учням завдання створити список семи найбільш важливих, на
їхню думку, пам’яток – нових семи чудес світу – і порівняйте пропозиції
учнів зі змістом Списку всесвітньої спадщини. Обговоріть результат.

Мапа всесвітньої
спадщини

Короткі описи
об'єктів всесвітньої
спадщини

Підготовка Конвенції про охорону всесвітньої спадщини

Контактні адреси

Як продовження кампанії щодо порятунку Абу-Сімбела ЮНЕСКО
за допомогою неурядової організації – Міжнародної ради з охорони
пам’яток та історичних місць (ICOMOS) – почала підготовку проекту
Конвенції про охорону культурної спадщини. США і Міжнародна спілка
з охорони природи і природних багатств (IUCN або WCU – також
неурядова організація) внесли пропозицію поєднати збереження культурної
і природної спадщини. Цю пропозицію було представлено на Конференції
ООН із питань довкілля в Стокгольмі (Швеція) у вересні 1972 року.
Основним завданням постало створення міжнародного інструменту для
охорони культурної і природної спадщини, яка має визначну універсальну
цінність.
16 листопада 1972 року, після Конференції з питань довкілля в Стокгольмі,
на 17-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила
в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, було прийнято Конвенцію про охорону
всесвітньої культурної і природної спадщини.
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Завдання для учнів №4
ВИЗНАЧЕННЯ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Мета: краще розуміння всесвітньої спадщини та
важливості її збереження.

Обговорення

Робота
в класі

Протягом
двох уроків

Мова

Глосарій

Словники

Дайте учням завдання визначити поняття спадщини та її збереження
й написати невелике есе на цю тему. Переможцям вручіть призи. Запитайте
учнів, чи знають вони про будь-які проекти збереження спадщини у вашому
регіоні, і запропонуйте вислухати про інші проекти.

Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини
Конвенція про охорону всесвітньої культурної
і природної спадщини
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organización de las Naciones Unidas para la Educatión, la Ciencia y la Cultura
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Convention concerning the protection
of the world cultural and natural heritage
adopted by the General Conference at its seventeenth session
Paris, 16 November 1972

Convención sobre la protección
del patrimonio mundial, cultural y natural
aprobada por la Conferencia General en su decimoséptima reunión
Paris, 16 de noviembre de 1972
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Convention concernant la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel
adoptée par la Conférence générale à sa dix-septième session
Paris, 16 novembre 1972

Конвенція про охорону всесвітньої культурної
і природної спадщини
ухвалена Генеральною конференцією на сімнадцятій сесії,
Париж, 16 листопада 1972 рік

Штаб-квартира ЮНЕСКО
в Парижі, Франція.
© UNESCO/ F. Dunouau
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Конвенція – перший офіційний міжнародний інструмент, що відображає
нагальну потребу у виявленні та збереженні нашої культурної і природної
спадщини, яка має визначну універсальну цінність, є неповторною.
Конвенція декларує, що на нас лежить моральна та фінансова
відповідальність за збереження нашої загальної культурної і природної
спадщини за допомогою міжнародної співпраці.

Поняття всесвітньої спадщини
збереження спадщини, що має визначну універсальну цінність;
культурна і природна спадщина;
нерухома спадщина;
збереження неповторної спадщини;
збереження всесвітньої спадщини – залежність від колективних

© UNESCO 2002

зусиль міжнародного співтовариства.

Завдання для учнів №5
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ –
НАЦІОНАЛЬНІ ЗАКОНИ ТА МІЖНАРОДНІ
КОНВЕНЦІЇ
Мета: підвищити рівень знань про збереження культурної та
природної спадщини в межах своєї країни та за кордоном.

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
одного уроку

Мова, історія,
суспільні
науки

Мапа всесвітньої спадщини,
Конвенція про охорону
всесвітньої спадщини, список
довідкової літератури

Поділіть клас на дві групи та роздайте наступні завдання та запитання:
a) Попросіть першу групу з’ясувати, чи є їхня країна учасником Конвенції,
і якщо так, то відколи (див. мапу всесвітньої спадщини). Якими були
мотиви та переваги підписання Конвенції?
b) Попросіть другу групу скласти список підстав для міжнародної
спільноти (ЮНЕСКО) прийняти Конвенцію про охорону всесвітньої
спадщини.
c) Запропонуйте учням прочитати Конвенцію про охорону всесвітньої
спадщини, підвести підсумки та обговорити їх.

Важливість включення тематики всесвітньої спадщини до навчальних
програм всього світу підкреслюється в Розділі VI, статті 27 Конвенції,
де держав-учасників закликають «прагнути, застосовуючи всі відповідні
засоби, і зокрема просвітні й інформаційні програми, зміцнювати повагу і
прихильність своїх народів до культурної та природної спадщини».
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Всесвітня
спадщина

„Наша обіцянка… Освіта, навчальні програми, в яких
вшановується культурна та природна спадщина, так,
щоб ми могли зрозуміти Конвенцію про охорону
всесвітньої спадщини. Такий тип навчання мав би
передбачати як відвідування об’єктів, так і регулярне
вивчення предмету на шкільних заняттях.“
Учасники Першого молодіжного форуму всесвітньої спадщини,
Берген, Норвегія

„ Чого вартий захист всесвітньої спадщини, що реалізовується
за допомогою спеціалізованих установ і національного
законодавства, якщо ми не можемо укорінити ідей важливості
збереження спадщини в свідомості молоді?”
Божо Біскупіч, Міністр культури Хорватії,
на відкритті Першого європейського регіонального молодіжного форуму
всесвітньої спадщини в місті Дубровник

На Молодіжному форумі
всесвітньої спадщини
в Бергені, Норвегія.
© UNESCO

Взаємозв’язок природи та культури

Всесвітня спадщина
та ідентичність

Конвенція про
охорону всесвітньої
спадщини

Характерною рисою Конвенції є те, що вона об’єднує збереження природи
та культури. Існує лише декілька національних законів і жодної міжнародної
конвенції, які б настільки ретельно стояли на захисті і культурної, і природної
спадщини. Культура та природа доповнюють одна одну: культурна
ідентичність людей формується за впливу середовища, де вони проживають,
а найгарніші пам’ятники, будівлі та об’єкти є настільки гарними саме завдяки
природі, що їх оточує. З іншого боку, багато визначних природних об’єктів
мають відбиток столітньої людської діяльності, втілюючи таким чином
духовні, культурні та мистецькі цінності людей.
Емблема всесвітньої спадщини символізує взаємовплив культурних і природних об’єктів та культури й природи.

Культурна та природна спадщина
В Конвенції дається визначення культурної спадщини (стаття 1) та
природної спадщини (стаття 2).

Конвенція
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Учні асоційованих шкіл
ЮНЕСКО з Непалу
прибирають на сходах до
храму Бахрайогіні.
© UNESCO

„Справжніми охоронцями культурної спадщини міст є їхні мешканці.
Де ми маємо їх шукати? Всюди, але найбільш ефективним місцем для
старту, вочевидь, є школа. Знову ж таки, може бути залучено спільноту
ЮНЕСКО, адже тисячі шкіл Проекту „Асоційовані школи ЮНЕСКО”
(ASPnet) вже задіяні у міжнародній співпраці.”
Ейс Клівленд, Міністр культури Норвегії (1995)
Всесвітня спадщина
та ідентичність

Культурні ландшафти
З 1992 року Комітет всесвітньої спадщини також визнав такий вид
взаємозв’язку між культурою та природою як культурні ландшафти.

Контактні адреси

До Списку всесвітньої спадщини було внесено наступні культурні
ландшафти:
Національний парк Тонгаріро (Нова Зеландія), Національний парк
Улуру (Австралія), рисові тераси у філіпінських Кордильєрах (Філіпіни),
культурний ландшафт Сінтри (Португалія), Ледніце-Вальтіце (Чехія),
культурний ландшафт Гальштадт-Дахштайн в Зальцкаммергутті
(Австрія), гора Пердю в Піренеях (Франція/Іспанія), узбережжя Амальфі,
Портовенере, Чінку-Терре та острови (Італія).
Детальнішу інформацію ви можете дізнатися безпосередньо в Центрі
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО або на веб-сайті Центру.

Культурний ландшафт
Сінтри, Португалія.
© UNESCO

Процес збереження всесвітньої спадщини
Збереження всесвітньої спадщини – це тривалий процес; він включає
декілька етапів. Спочатку держава приєднується до Конвенції про
охорону всесвітньої спадщини і, отже, стає її стороною; потім відбирає
об’єкти для внесення до Списку всесвітньої спадщини.
Малюнки, представлені нижче, ілюструють процес номінації об’єктів до
Списку всесвітньої спадщини.

1 Держава підписує Конвенцію про

охорону всесвітньої спадщини , тим самим
узявши на себе зобов’язання зберігати
культурну і природну спадщину.

2 Держава – сторона цієї Конвенції – готує
попередній список об’єктів культурної
і природної спадщини, що перебувають на
її території і мають визначну універсальну
цінність, які вона може запропонувати
внести до Списку всесвітньої спадщини.

3 Держава – сторона Конвенції – відбирає
об’єкти з попереднього списку для внесення
до Списку всесвітньої спадщини.
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4 Заповнену форму для включення об’єктів
надсилають до Центру всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.

5 Центр всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО перевіряє правильність
заповнення форми і направляє її для
оцінювання до IUCN (об’єкти
природної спадщини) і/або ICOMOS
(об’єкти культурної спадщини).

6 Експерти ICOMOS і/або IUCN відвідують
кожний з заявлених об’єктів, щоб з’ясувати,
чи дійсно дані об’єкти мають визначну
універсальну цінність, та оцінити ступень їх
збереженості та управління ними.

7 ICOMOS і/або IUCN оцінюють об’єкти-
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номінанти на підставі критеріїв оцінки визначної
універсальної цінності об’єктів, враховуючи
визначення цілісності та автентичності даного
об’єкту.
8 ICOMOS і/або IUCN
складають оцінковий звіт та
подають його на розгляд
до Комітету всесвітньої
спадщини.

9 ICOMOS і/або IUCN

представляють свій звіт
Комітету всесвітньої спадщини
на щорічних сесіях.

10 Остаточне рішення приймається 21

членом Комітету всесвітньої спадщини:
внести, повернути на допрацювання,
відтермінувати, не внести.

Список всесвітньої спадщини – об’єкти, що мають
визначну універсальну цінність
Підписавши Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини , держава
стає стороною цієї Конвенції й повинна виконувати взяте зобов’язання –
зберігати культурну і природну спадщину в межах державних кордонів
для сучасників і нащадків.
Після підписання Конвенції країна може почати процес номінації об’єктів
на своїй території для внесення до Списку всесвітньої спадщини. Перші
пропозиції про номінацію об’єктів можуть надходити від місцевих
жителів, але остаточний варіант пропозицій про номінацію має бути
переданий ЮНЕСКО через офіційну владу. Насамперед, держава - сторона
Конвенції повинна вирішити, які об’єкти номінувати. Цей процес відбору
часто називають ідентифікацією. Згідно з Конвенцією, держава - сторона
здійснює інвентаризацію об’єктів культурної і природної спадщини,
які мають для країни визначну універсальну цінність. Список об’єктів,
визначених країною як імовірні об’єкти всесвітньої спадщини, потрібно
передати до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як попередній
список.
Державі - стороні Конвенції необхідно заповнити спеціальну форму
для номінацій. У ній, зокрема, держава повинна мотивувати, чому той
або інший об’єкт потрібно включити до Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, керуючись при цьому критеріями відбору, прийнятими
Комітетом всесвітньої спадщини, а також довести, що об’єкт належно
зберігають і керують ним. Важливо здійснити аналіз, порівнявши цей
об’єкт з іншими такими ж об’єктами. ICOMOS і/або IUCN оцінюють
номінантів та ухвалюють рекомендаційне рішення про внесення того або
іншого об’єкта до Списку всесвітньої спадщини.
Станом на 2011 рік до Списку всесвітньої спадщини було внесено 936
об’єктів. З них 725 є об’єктами культурного характеру, 183 - природного
і 28 об’єктів змішаного типу зі 153 країн.

Аркуш із завданнями
для учнів
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Короткі описи
об'єктів всесвітньої
спадщини

Глобальна стратегія складання представницького
та збалансованого Списку всесвітньої спадщини
Комітет всесвітньої спадщини наполегливо працює, щоб забезпечити
правильний регіональний розподіл об’єктів всесвітньої спадщини: в Африці, Арабських Еміратах, Азії, країнах Тихого океану, Європі, Північній
Америці, Латинській Америці, на Карибських островах. 1994 року Комітет
всесвітньої спадщини вирішив, що необхідно приділити увагу розширенню
регіонального культурного і природного розмаїття в Списку всесвітньої
спадщини і тому підписати „Глобальну стратегію складання представницького
та збалансованого Списку всесвітньої спадщини”.
„Я збираюся розповісти іншим, що я зараз відчуваю. Я відчуваю,
що існує недостатньо інформації про африканську спадщину”.
Учень з Мозамбіку, Міжнародний молодіжний форум з всесвітньої спадщини,
водоспад Вікторія, Замбія/Зімбабве

Мапа всесвітньої
спадщини

Завдання для учнів №6
ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
Мета: розвинути творчі здібності дітей і детально
вивчити об’єкт всесвітньої спадщини.

Вправа

В класі або
в позаурочний
час

Протягом
декількох
уроків

Математика,
мистецтво,
історія,
географія

Фотографії

Картон, клей,
глина

Покажіть учням фотографії та ілюстрації. Запропонуйте обрати один або
декілька об’єктів всесвітньої спадщини та зробити його модель. Вчитель
математики може пояснити, як виглядатиме цей об’єкт в масштабі та як
зробити модель в масштабі. Вчитель малювання, місцевий художник або
архітектор можуть дати поради щодо конструювання моделі. Завершивши
роботу, організуйте виставку та запросіть на неї гостей.
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© UNESCO 2002

Модель Великої
Китайської стіни
в масштабі.
© UNESCO

Завдання для учнів №7
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ У ВАШОМУ РЕГІОНІ
Мета: дізнатися про об’єкти у вашому регіоні.

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
1-2 уроків

Географія,
історія

Аркуш із завданнями
для учнів: ідентифікація
об’єктів всесвітньої
спадщини у вашому
регіоні, мапа всесвітньої
спадщини, конвенція

Використовуйте аркуш із завданнями для учнів, зробіть його копію для
кожного учня (якщо є можливість).
Дайте учням завдання написати про десять об’єктів всесвітньої спадщини,
що розташовані у вашій або в сусідній країні.
Чи підписала ваша країна Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини?
Які установи й органи влади відповідальні за виконання умов Конвенції
у вашій країні (для культурної спадщини і для природної спадщини)?
Які зв’язки має ваша країна з ЮНЕСКО? Наприклад, чи є у вашій країні
Національна Комісія у справах ЮНЕСКО?
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АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
На мапі всесвітньої спадщини представлено список держав, які є сторонами
цієї Конвенції, а також зазначено місцезнаходження 936 об’єктів всесвітньої
спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини до 2011 року.
Мапа всесвітньої
спадщини

Знайдіть 10 об’єктів всесвітньої спадщини у вашій і сусідніх країнах, запишіть
у таблицю їхню назву й місцезнаходження.
Визначте, до якого типу спадщини належать ці об’єкти: культурна, природна
чи спадщина змішаного типу.
Обговоріть відповіді.

Конвенція

№

Назва об’єкта
всесвітньої
спадщини

Рік включення
до Списку
всесвітньої
спадщини

Країна, у
Тип спадщини:
культурна, природна
якій він
чи змішаного
розташований
типу (культурна +
природна)

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ У
ВАШОМУ РЕГІОНІ

Критерії відбору об’єктів всесвітньої спадщини
Основне запитання для світової спільноти: яким об’єктам, ансамблям
і пам’яткам судилося стати частиною всесвітньої спадщини? Чим зумовлена
визначна універсальна цінність кожного культурного або природного
об’єкта?
Кілька років тому Комітет всесвітньої спадщини видав „Посібник щодо
виконання Конвенції про охорону всесвітньої спадщини”, у якому
розтлумачено, як вибирають об’єкт для включення в Список всесвітньої
спадщини і які критерії враховують.

Список довідкової
літератури

Критерії відбору культурних об’єктів
всесвітньої спадщини
„Посібник щодо виконання Конвенції про охорону всесвітньої спадщини”
визначає шість критеріїв, відповідно до яких культурні об’єкти можуть
бути внесені до Списку всесвітньої спадщини:
Номіновані культурні об’єкти повинні:
(i) бути шедевром творчого генія людини, або

Тассилін-Аджер, Алжир.
© UWIG/OPNT

(ii) відображати вплив, який справляє чергування
загальнолюдських цінностей у межах певного періоду часу або
певного культурного регіону світу на розвиток архітектури або
технології, містобудування чи планування ландшафтів, або

(iii) бути унікальним чи щонайменше винятковим
свідченням культурної традиції або цивілізації, наявної
чи зниклої, або
Могильні горби,
рунічні камені й церква в Елінзі, Данія.
© UNESCO

(iv) бути визначним прикладом типу будівлі,
архітектурного або технологічного ансамблю чи
ландшафту, що ілюструє важливий етап (етапи)
розвитку історії людства, або
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(v) демонструвати видатний приклад традиційного людського поселення
або землекористування, характерного для культури (чи культур),
особливо якщо вони руйнуються під впливом незворотних змін, або
(vi) бути безпосередньо або більшою мірою пов’язаним із подіями
або життєвими традиціями, ідеями чи поглядами, творами літератури й
мистецтва, що є видатним світовим надбанням (на думку Комітету, цей
критерій може бути визначальним для внесення до Списку тільки за
виняткових обставин і в поєднанні з іншими критеріями культурного чи
природного характеру).
Також важливими є автентичність об’єкта, його збереженість й управління
ним.

Критерії відбору природних об’єктів всесвітньої спадщини
Для відбору природних об’єктів всесвітньої спадщини в „Посібнику
з виконання Конвенції про охорону всесвітньої спадщини” визначено
чотири критерії. Номіновані природні об’єкти повинні:
(vii) мати в своєму складі унікальні природні
явища чи території виняткової природної краси й
естетичного значення, або
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Викопні знахідки в
Месселі, Німеччина.
© UNESCO

Резерват Бар’єрний риф, Беліз.
© UNESCO

(viii) бути видатним прикладом віддзеркалення основних етапів в історії Землі, включно
зі слідами древнього життя, важливими
геологічними процесами, які тривають
у розвитку форм земної поверхні, істотними
геоморфологічними чи фізіографічними
особливостями рельєфу, або

(ix) відображати важливі і тривалі екологічні та біологічні процеси, що
відбуваються в еволюції наземних, річкових, прибережних і морських
екосистем та угруповань рослин і тварин, або
(x) мати в своєму складі природні ареали, важливі для збереження в
них біологічної різноманітності, зокрема й ареали видів, що вимирають і
репрезентують визначне світове надбання в науковому сенсі з точки зору
збереження природи.
Важливими є також автентичність природного об’єкта, його цілісність
й управління ним.

Критерії відбору змішаних культурних і природних
об’єктів всесвітньої спадщини
Змішані культурні і природні об’єкти всесвітньої спадщини повинні мати
визначну універсальну цінність і бути включеними до Списку всесвітньої
спадщини відповідно до змішаних критеріїв культурної і природної
спадщини. Станом на 2011 рік Список нараховує 28 об’єктів змішаної
спадщини (наприклад, історичний резерват Мачу-Пікчу в Перу).

Короткі описи
об'єктів всесвітньої
спадщини

Застосування критеріїв
Критерії застосовують відповідно до порядку, передбаченого Списком
всесвітньої спадщини на всіх етапах внесення об’єкта до Списку: від
складання попереднього списку об’єктів до остаточного внесення.

Усі країни мають об’єкти місцевого й національного значення,
якими законно пишаються, і в Конвенції про охорону всесвітньої
спадщини заохочується їх збереження незалежно від імовірності
внесення до Списку всесвітньої спадщини.
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Завдання для учнів №8
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ
СПАДЩИНИ
Мета: дізнатися про географічне розташування й типи
об’єктів всесвітньої спадщини.

Вивчення

Робота
в класі

Протягом
кількох уроків

Географія,
суспільні
науки

Аркуш із завданнями для
учнів: місцезнаходження
об’єктів всесвітньої
спадщини, короткі
описи, мапа всесвітньої
спадщини

Вам будуть потрібні аркуші із завданнями для учнів, тому, якщо це
можливо, зробіть копію для кожного.
Дайте учням завдання співвіднести об’єкти, позначені на карті (A-J), із
назвами цих об’єктів, представленими нижче (1–10), і визначити, до якого
типу спадщини вони належать (культурна, природна, змішаного типу).
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Дайте учням можливість обмінятися відповідями й перевірити результати.
Як клас впорався із завданням? Переможців нагородіть невеликими
призами.
Через два-три і більше тижнів повторіть цю вправу, додавши ще 10
об’єктів на карті. Вправу можна повторювати декілька разів.

Відповіді:
1. Чилі

Національний парк Рапану

2. Куба

Стара частина Гавани з фортифікаціями

3. Мексика

Резерват китів Ель-Віскаїно

4. Ґана

Форти та замки Ґани

5. Японія

Історичні пам’ятки Кіото

6. Йорданія

Петра

7. Франція

Острів Мон-Сен-Мішель з затокою

8. Китай

Гора Тайшань

9. Танзанія

Національний парк Серенґеті

10. Ніґер

Природні резервати Айр і Тенере

Природні резервати Айр та Тенере, Нігер.
© IUCN/ J. Thorsell

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
На карті світу позначено 10 об’єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини.
Співставте об’єкти всесвітньої спадщини, представлені на карті (від A до J),
із запропонованим списком (від 1 до 10). Напишіть їхню назву й географічне
розташування, визначте тип об’єкта всесвітньої спадщини: культурний,
природний або змішаний.

ЛІТЕРА

Зіставте з
правильним
номером
(1 – 10)

Назва
об’єкта
всесвітньої
спадщини

Держава сторона
Конвенції

Тип об’єкта
(культурний,
природний,
змішаного
типу)

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
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АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

Завдання для учнів №9
РОЗУМІННЯ КРИТЕРІЇВ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
Мета: краще зрозуміти критерії, відповідно до яких
об’єкти включають до Списку всесвітньої спадщини.

Вправа

Робота
в класі

Протягом
декількох
уроків

Мова,
мистецтво

Аркуш із завданнями для
учнів: розуміння критеріїв
всесвітньої спадщини,
короткі описи, мапа
всесвітньої спадщини

Перед тим, як включити об’єкт до Списку всесвітньої спадщини, необхідно
звернутися до критеріїв, прийнятих Комітетом всесвітньої спадщини.
Поділіть клас на невеликі групи, попросіть їх вивчити карту всесвітньої
спадщини, короткі описи та вписати на основі цього по одному об’єкту
для кожного регіону та критерію у вільні клітинки в аркуші із завданнями
для учнів. (Більшість об’єктів було внесено до Списку всесвітньої
спадщини на основі відповідності до більше ніж одного критерію).

Короткі описи
об'єктів всесвітньої
спадщини

Запишіть один або два об’єкти змішаного типу для кожного регіону та
визначте критерії їх внесення до Списку.
Обговоріть результати.
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АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Культурні
об’єкти

Критерій (І):
є шедевром
творчого
генія
людини

Критерій (ІІ):
відображає
вплив, який
справляє
чергування
загальнолюдських
цінностей

Регіон

Критерій (ІІІ):
є унікальним
або
щонайменше
винятковим
свідченням
культурної
традиції чи
цивілізації,
наявної чи
зниклої

Критерій (ІV):
є визначним
прикладом
типу будівлі,
архітектурного чи технологічного
ансамблю чи
ландшафту,
що ілюструє
важливий
етап (етапи)
розвитку історії
людства

Критерій (V):
є визначним
прикладом
традиційного
людського
поселення або
землекористування

Критерій (VI):
є безпосередньо
чи більшою
мірою пов’язаним
із подіями чи
життєвими
традиціями,
ідеями чи
поглядами,
творами
літератури та
мистецтва

Африка
Латинська
Америка та
Карибські
острови
Стара частина
міста Гадамес
(Лівія)

Арабські
країни

Азія та країни
Тихоокеанського
регіону
Європа та
Північна
Америка
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Природні
об’єкти

Регіон

Африка

Критерій (І):
є визначним
прикладом
віддзеркалення
основних
етапів
в історії
Землі

Критерій (ІІ):
є наочним
прикладом
важливих
і тривалих
екологічних
і біологічних
процесів

Критерій
(ІІІ): має у
своєму складі
унікальні
природні
явища чи
території
виключної
природної
краси та
естетичного
значення

Критерії (IV):
має у своєму
складі природні
ареали,
важливі для
збереження
біологічної
різноманітності

Національний
парк МановоГоунда СентФлоріс (Центральноафриканська
республіка)

Латинська
Америка та
Карибські
острови
Арабські
країни

Азія та країни
Тихоокеанського
регіону
Європа та
Північна
Америка

РОЗУМІННЯ КРИТЕРІЇВ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Об'єкти
змішанного
типу

Назва
об’єкта
змішаного
типу

Критерії
відбору
природної
спадщини:
(І), (ІІ), (ІІІ)
та/або (IV)

Критерії
відбору
культурної
спадщини: (I),
(II), (III), (IV),
(V) та/або (VI)

Національний парк
Гереме та печерні
церкви Каппадокії,
Турція

(ІІІ)

(І), (ІІІ), (V)

Регіон

Африка

Латинська
Америка та
Карибські
острови
Арабські
країни

Азія та країни
Тихоокеанського
регіону
Європа та
Північна
Америка
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Національний парк
Гереме та печерні церкви
Каппадокії, Турція.
© UNESCO/D. Roger

РОЗУМІННЯ КРИТЕРІЇВ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

Завдання для учнів №10
НОМІНАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ
І ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Мета: зрозуміти, як відбувається процес номінації
об’єктів для внесення до Списку всесвітньої спадщини.

Вправа

Робота
в класі

Протягом
декількох
уроків

Мова,
мистецтво

Аркуш із завданнями
для учнів: номінація
культурних і природних
об’єктів, путівник для учнів

Використайте аркуш із завданнями для учнів і путівник, щоби звернути
увагу класу до підготовки номінації об’єктів місцевої та регіональної
спадщини до Списку всесвітньої спадщини.
Поділіть учнів на невеликі групи. Кожна група повинна номінувати
один місцевий об’єкт. Розділіть решту учнів на групи. Кожна група буде
вивчати об’єкти, потім подасть свої рекомендації всьому Комітетові (чи
слід об’єкт охороняти і вносити до Списку національної спадщини).
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Презентацію номінованих об’єктів можна зробити у вигляді плакатів
або буклетів. Надішліть копію цього буклету органам місцевої або
регіональної влади з побажаннями від учнів.

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Путівник для учнів
Номінація об’єкта, розташованого у вашій країні,
для внесення до Списку національної спадщини

Ваша країна вирішила скласти список національних культурних і природних
об’єктів. Вашому класові дали завдання підготувати один або декілька
номінантів із місцевих природних чи культурних об’єктів для цього списку. Таке
завдання призначене для роботи в класі і для занять поза школою (наприклад,
відвідування об’єктів).
Путівник щодо підготовки документів
для номінації об’єктів

Використовуйте форму, яка додана, для підготовки документів для номінації
об’єктів і зверніть увагу на таке.
Розділ „Опис об’єкта” повинен включати:
опис об’єкта, перелік його основних рис та характеристик (види
птахів, дерев, тварин – для природного об’єкта; типи будівель,
археологічні характеристики – для культурних об’єктів);
історію об’єкта;
карти;
фотоматеріали (як додаток);
короткий список, у якому перелічені основні джерела інформації про
об’єкт.
Розділ „Обґрунтування включення номінації до Списку” повинен
містити:
перелік причин того, чому цей об’єкт має національне значення. Якщо
у вашій країні є критерії для визначення національної важливості
об’єкта, використовуйте їх для аналізу.
Розділ „Збереження об’єкта” повинен містити:
перелік тих, хто має можливість спостерігати за станом об’єкта.
Чи беруть вони участь у збереженні об’єкта?
Чи мають достатні фінансові можливості, знання і досвід?
Чи існує правова база для збереження об’єкта (на місцевому рівні)?
Чи бере місцеве населення участь в охороні об’єкта; чи підключені
до цього процесу місцеві, регіональні або національні організації?
Розділ „Порівняння з аналогічними об’єктами” має містити:
деталі про інші аналогічні об’єкти у вашій країні або регіоні;
оцінку стану охорони пам’ятки на сьогодні, порівняно з іншими
національними пам’ятками.
Чи перебуває об’єкт у настільки занедбаному стані, що його неможливо
врятувати? Наприклад, якщо це природний об’єкт, то дізнайтеся, чи є якінебудь види рослин або тварин, що зникають.

НОМІНАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ
І ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
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АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Назва країни, де знаходиться об’єкт
Хто підготував номінацію
Дата
Name of site

Назва об’єкта

Географічне
положення
об’єкта
Geographical
location
of the site

Опис об’єкта
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Обґрунтування включення номінації до Списку

Збереження об’єкта

Порівняння з аналогічними об’єктами

НОМІНАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ
І ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Комітет всесвітньої спадщини
і Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Працює Комітет
всесвітньої спадщини.
© R. Milne

Рішення про те, які об’єкти необхідно внести до Списку всесвітньої
спадщини, ухвалює Комітет всесвітньої спадщини.
Перед Комітетом, який проводить засідання один раз на рік, поставлено
чотири важливі завдання:
Відбирати культурні і природні об’єкти для внесення їх до Списку
всесвітньої спадщини. У цьому Комітету допомагають ICOMOS
і IUCN, які ретельно вивчають номінантів, представлених різними
державами - сторонами Конвенції про охорону всесвітньої спадщини,
і готують звіт, у якому оцінюють кожний з них. Міжнародний
дослідницький центр збереження і реставрації культурних цінностей
(ICCROM) також може давати рекомендації Комітету (зокрема
стосовно вивчення культурної спадщини).
Вивчати звіти про стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини і
просити держави - сторони Конвенції вживати особливих заходів
щодо збереження об’єктів, якщо процес збереження об’єктів або
управління ними визнаний незадовільним.
Вирішувати, чи варто включати об’єкти, яким загрожує небезпека,
до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою,
проконсультувавшись із країною, у якій цей об’єкт розташований.
Управляти Фондом всесвітньої спадщини і здійснювати технічну й фінансову підтримку країн, що потребують допомоги в збереженні
спадщини.
За виконанням умов Конвенції стежить Центр всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Він допомагає державам - сторонам щоденно дотримуватися
положень Конвенції, інформує їх про рішення Комітету всесвітньої
спадщини і виконує ці рішення.
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Завдання для учнів №11
ЗБОРИ КОМІТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
Мета: зрозуміти, як відбувається процес прийняття
рішення про номінацію об’єктів спадщини.

Рольова гра

Робота
в класі

Позакласні
заняття

Протягом
кількох уроків

Мова,
географія,
суспільні
науки

Під час цього заходу учні будуть грати ролі членів Комітету національної
спадщини. Комітет вивчає місцеві й регіональні об’єкти, запропоновані
вашим класом, щоб визначити, чи варто їх охороняти.
Виберіть одного голову, двох віце-голів й одного репортера таким
чином, щоб була кількісна рівновага хлопчиків і дівчаток. Ці четверо
учнів підготують обговорення і будуть вести дебати.
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Розділіть решту учнів на групи. Кожна група буде вивчати об’єкти, потім
подасть свої рекомендації всьому Комітету (чи слід об’єкт охороняти і
вносити до Списку національної спадщини).
Вивчіть форму номінації та проаналізуйте наступне:
а) Чи має об’єкт регіональну, національну чи міжнародну цінність?
б) Чи добре охороняється об’єкт?
в) Чи є адекватне законодавство з охорони цього об’єкта?
г) Чи існують адекватні плани щодо управління та збереження
цього об’єкта?
д) Чи згодні місцеві жителі із внесенням цього об’єкта до Списку
національної спадщини?
Запропонуйте оцінки груп для відкритого обговорення.
Вирішіть, який з об’єктів має національну цінність.
Дайте учням завдання визначити, які об’єкти варто додати до Списку
національної спадщини. Потім запитайте їх, чи варто один або більше
об’єктів із цього переліку внести до Списку всесвітньої спадщини.

Завдання для учнів №12
ІСТОРИЧНИЙ ЦЕНТР САНТА-КРУС-ДЕ-МОМПОС,
КОЛУМБІЯ
Мета: краще зрозуміти етапи процесу номінації об’єкта
для внесення його до Списку всесвітньої спадщини.

Екскурсія

Робота
в класі

Протягом
кількох уроків

Історія,
географія

Короткі описи,
мапа всесвітньої спадщини

Щоб учні краще зрозуміли, які етапи необхідно пройти для внесення
об’єктів до Списку всесвітньої спадщини, пропонуємо детальніше
ознайомитися з об’єктом, який номіновано Колумбією в 1994 році і внесенио до Списку 1995 року.
Надайте учням таку інформацію.

Підтвердження внесення об’єкта до Списку
всесвітньої спадщини
У період іспанських завоювань у Латинській Америці з’явилися унікальні
пам’ятки мистецтва. Серед них Момпос, що є єдиним своєрідним містом.
Категорія культурної спадщини – група будівель (див. статтю 1 Конвенції).

Історія
Момпос був заснований 1540 року Хуаном де Санта Крусом, губернатором Картахени, який і дав місту своє ім’я. Місто, збудоване на берегах
річки Магдалени, мало велике військове і торговельне значення; торгівля
між портом Картахена і внутрішніми територіями країни здійснювалася по
річках і сухопутних шляхах, які перетиналися тут. Момпос розростався
завдяки панівному соціальному класові – колоністам; вони отримували
привілеї на володіння землею й рабами-індійцями, які б її обробляли.
Індійці були вигнані зі своїх земель і розміщені в резерваціях. За цих
перешкод, а також через суворі кліматичні й географічні умови розвиток
сільського господарства був ускладненим. Не було також соціальноекономічного підґрунтя для становлення міста, яке через це розвивалося
повільно. До того ж процвітала контрабанда, що була для населення
способом виживання. Невелика група впливових городян примножувала
свої статки за рахунок сільського господарства й торгівлі. Дехто прийшов
у Момпос із Картахени, привівши із собою ремісників та майстрів.
Духовенство і члени інших релігійних прошарків також представляли
панівну верхівку.
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Управління і захист
Офіційний статус: право на власність поділене між окремими людьми,
установами, Римською католицькою церквою та місцевими органами
управління. Історичний центр, проголошений пам’яткою національної
культури, життя міста, регулює кодекс муніципального будівництва
з 1970 року.
Управління: плану управління історичним центром міста немає. Проте
суворий кодекс будівництва і міський статут дають змогу ефективно
керувати цією територією.

Збереження і аутентичність
Збереження: останнім часом проведено значну роботу щодо реставрації
та збереження. Збереження історичного центру організоване нині на
належному рівні. Приватні власники пишаються своїми володіннями,
які вони тримають у належному стані без втручання уряду.
Аутентичність: те, що в XIX столітті Момпос частково втратив
своє економічне значення, допомогло зберегти історичний центр,
не піддаючи його реконструкції та перебудові, яких зазнали інші
аналогічні міста Латинської Америки. Оригінальні вулиці і зразки
будівельних матеріалів були збережені.
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Експертна оцінка ICOMOS
ICOMOS відвідав Момпос у лютому 1995 року й рекомендував
Комітету всесвітньої спадщини внести Момпос до Списку на підставі
(iv) і (v) критеріїв культурної спадщини.
ICOMOS також дав декілька рекомендацій колумбійським
органам влади стосовно заходів щодо охорони
Момпоса. Ці пропозиції стосувалися реставрації
кольору будівель; переміщення колишньої
будівлі ринку; знесення старих споруд;
використання сучасного приміщення ринку
як човнової станції і центру інформації для
туристів; завершення роботи з очищення
берегів річок; вибору уніформи для
робітників на вулицях історичного центру;
розроблення детального туристичного плану,
а також перерозподіл північної межі цього об’єкта
всесвітньої спадщини.
Історичний центр
Санта-Крус-де-Момпос,
Колумбія.
© H. van Hooff

У липні 1995 року, перед зустріччю з Бюро Комітету всесвітньої
спадщини, ICOMOS отримав гарантії від колумбійської влади, що всі
ці пункти щодо збереження Момпоса будуть узяті до відома.

Збори Бюро Комітету всесвітньої
спадщини, липень 1995 року
ICOMOS поінформував Бюро про те, що від колумбійської влади
отримано новий план, у якому переглянуто межі номінованої області
відповідно до рекомендацій ICOMOS. Бюро вирішило рекомендувати
Комітету внести історичний центр Санта-Крус-де-Момпос до Списку
всесвітньої спадщини на підставі запропонованих критеріїв.

Збори Комітету всесвітньої спадщини,
грудень 1995 року
Комітет дійшов висновку, що історичний центр Санта-Крус-де-Момпос
є яскравим зразком іспанських поселень, які були засновані на берегах
головної річки й відіграють важливу стратегічну та комерційну роль,
зберігши свою цілісність до сьогодні. Комітет вирішив внести історичний
центр Санта-Крус-де-Момпос до Списку всесвітньої спадщини на
підставі (iv) і (v) критеріїв культурної спадщини.
Колумбійська влада попросила 30 тисяч доларів США з Фонду
всесвітньої спадщини для вивчення впливу туризму на об’єкти
всесвітньої спадщини. Комітет задовольнив їхнє прохання.
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Коротка хронологія:
1994 рік

подання від Колумбії в Центр всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО щодо внесення Санта-Крус-де-Момпос
до Списку.

Лютий 1995 року

Експертна оцінка ICOMOS.

Липень 1995 року

Бюро всесвітньої спадщини вивчає пропозицію, що
надійшла.

Грудень 1995 року

Комітет всесвітньої спадщини вносить Санта-Крусде-Момпос до Списку всесвітньої спадщини на
підставі (iv) і (v) критеріїв культурної спадщини.
Комітет виділяє 30 тисяч доларів США для
вивчення впливу туризму на цей об’єкт.

Обговоріть з учнями різні етапи номінації та внесення цього об’єкта
до Списку всесвітньої спадщини. Разом з учнями оберіть місцевий або
національний об’єкт, який може мати видатну універсальну цінність, і
попросіть їх скласти план дій щодо внесення його до Списку всесвітньої
спадщини.

Короткий виклад
Підготувавши попередній список, держави - сторони Конвенції
номінують об’єкти для включення їх у Список всесвітньої спадщини,
надсилаючи заповнену форму до Центру всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. ICOMOS і/або IUCN оцінюють номінантів і дають
рекомендації. Комітет всесвітньої спадщини ухвалює остаточне
рішення щобо об’єктів, які слід занести до Списку. Для цього
використовують критерії відбору об’єктів. Об’єкти повинні мати
належну охорону і пройти тест на достовірність (для культурних
об’єктів) і на збереження цілісності (для природних об’єктів).

Нагляд за станом збереження об’єктів
всесвітньої спадщини
Збереження всесвітньої спадщини – тривалий процес. Держави - сторони
Конвенції, ICOMOS і IUCN регулярно доповідають Комітетові всесвітньої
спадщини про стан збереження об’єктів, про витрачені кошти, про
заходи щодо підвищення рівня знань населення про цінності культурної і природної спадщини.
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Держави - сторони Конвенції усвідомлюють відповідальність за збереження об’єктів спадщини. Невиконання державою своїх зобов’язань за
Конвенцією, відсутність забезпеченості збереження об’єкта можуть стати
причиною вилучення об’єкта зі Списку всесвітньої спадщини. Конвенція в
цьому випадку містить прямі санкції.
У разі отримання ЮНЕСКО інформації про реальну можливість пошкодження об’єкта або фактично про його руйнування, об’єкт буде внесено до
Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Цей Список
покликаний звернути увагу всіх людей світу на природні або штучні чинники,
загрозливі для збереження об’єктів всесвітньої спадщини. Щодо цих
об’єктів ЮНЕСКО вживає особливих заходів, які сприяють їх збереженню.
У виняткових випадках, пов’язаних із руйнуваннями під час війни (наприклад,
1991 рік, м. Дубровник), Комітет всесвітньої спадщини може внести
об’єкт до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою,
без формального звернення з проханням держави, на території якої він
розташований.

Список всесвітньої спадщини, що перебуває
під загрозою
Внесення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під
загрозою, потрібне для того, щоб звернути на них увагу людей у всьому
світі і вжити заходів щодо порятунку об’єктів у разі небезпеки.

Список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою
Станом на 2011 рік до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою,
було включено 36 об’єктів (18 – культурної спадщини і 18 – природної спадщини).
Деякі з них:

Албанія
Бенін
Болгарія
Гондурас
Демократична Республіка Конго (Заїр)

Єрусалим (запропонований Йорданією)
Індія
Камбоджа
Кот-д’Івуар / Гвінея
Малі
Нігер
Оман
Перу
Польща
США
Туніс
Хорватія
Центральноафриканська Республіка
Еквадор
Ефіопія
Югославія

Бутринто
Королівські палаци Абомея
Природний резерват Сребирна
Біосферний резерват Ріо-Платано
Фауністичний резерват Окапі
Національний парк Вірунга
Національний парк Гарамба
Національний парк Кахузі-Б’єга
Стара частина Єрусалиму і його фортечні стіни
Резерват дикої фауни Манас
Храмовий комплекс Ангкор
Природний заповідник Маунт-Німба
Тімбукту
Природні резервати Айр і Тенере
Фортеця Бахла
Археологічний резерват Чан-Чан
Соляна шахта у Величці
Національний парк Еверглейдс;
Національний парк Єллоустон
Національний парк Ішкьоль
Старовинні квартали міста Дубровник
Національний парк Маново-Гоунда Сен-Флоріс
Національний парк Сангай
Національний парк Сімен
Котор з бухтою

Національний парк Вірунга,
Демократична Республіка Конго.
© UNESCO / INCAFO / G. Grande

Національний парк Єллоустон є прикладом того, як внесення об’єкта до
Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, допомогло
звернути увагу громадян США та інших народів на нагальну потребу в
охоронних заходах у той час, коли парку загрожувала небезпека (туризм,
видобуток руди).
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Завдання для учнів №13
ЄЛЛОУСТОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК, США
Мета: зрозуміти, як і чому об’єкти всесвітньої спадщини
можуть бути включені до Списку всесвітньої спадщини,
що перебуває під загрозою.

Екскурсія

Робота
в класі

Протягом
кількох уроків

Мова,
географія,
наука

Короткі описи,
мапа всесвітної спадщини

Дайте учням таку інформацію:

Хронологія
1973 рік

США стали першою країною, що підписала Конвенцію
про охорону всесвітньої спадщини.

1978 рік

Єллоустонський національний парк – перший національний парк у світі – був серед перших 20 об’єктів,
внесених до Списку всесвітньої спадщини.

1995 рік

Комітет всесвітньої спадщини ухвалив рішення про
внесення парку до Списку всесвітньої спадщини, що
перебуває під загрозою.

2003 рік

Єллоустонський національний парк було виключено зі
Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
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Цінність Єллоустонського національного парку в контексті
всесвітньої спадщини
Єллоустонський національний парк на північному сході межує зі
штатом Вайомінг, частково перебуваючи на території штатів Монтана
й Айдахо. Основу парку становлять вулканічні плато з невеликими
вкрапленнями осадових порід, каньйони, водоспади, вузькі ущелини.
10 000 діючих гейзерів і гарячих джерел, що є наслідком вулканічної
активності, підтримують багату різноманітність флори і фауни парку.
Центральна частина парку - це найдавніший на Землі вулканічний
кратер, який у сто разів старший за кратер Кракатау в Індонезії. Вік
найстаріших скель – 2,7 мільярда років, а наймолодші ще лише
формуються.
Види, що зникають
Екосистема парку є прекрасним середовищем для існування видів
тварин, що зникають: ведмедів грізлі, гірських левів, білоголових
орлів і рідкісної групи вовків.

Загроза
Єллоустону
У лютому 1995 року Комітет
всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО отримав
інформацію про те, що
існуванню парку загрожує
низка небезпек: розроблення
родовищ руди, знищення лісів,
некерований „дикий” туризм.

19-а сесія Бюро
всесвітньої спадщини,
липень 1995 року

Єллоустон, США.
© UNESCO

США – сторона Конвенції –
надіслали лист на засідання
Бюро всесвітньої спадщини,
що відбулося в штаб-квартирі
ЮНЕСКО в липні 1995 року.
У цьому листі країна визнала
серйозність загрозливих для
існування парку чинників і запросили представників Комітету всесвітньої спадщини
та IUCN узяти під контроль стан парку, а також обговорити можливість
включення його до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під
загрозою.

„Ми проти копалень на території парку”
„Ця копальня – лихо для „дорогоцінної корони американської паркової
системи”.
„Нью-Йорк Таймс”
„Жоден прибуток від копальні не компенсує постійних збитків парку”.
Біл Клінтон, екс-президент США
„Американці, які управляють цим унікальним місцем, відповідальні за
збереження його не лише для свого народу, але й для людей усього світу,
не лише для нинішнього покоління, але і для прийдешнього”.
Асоціація охорони національних парків,
вересень 1995 року
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Спільна Місія з контролю, вересень 1995 року
Місія здійснена у вересні 1995 року. Під час її роботи пройшли публічні
обговорення, на яких заслухано декілька доповідей представників
промислових підприємств, уряду й організацій, що здійснюють охорону
довкілля.

19-та сесія Комітету всесвітньої спадщини,
грудень 1995 року
США і IUCN доповіли про результати досліджень на сесії Комітету
всесвітньої спадщини в грудні 1995 року. Розроблення копалень,
забруднення води, пов’язане з витоками відходів, будівництво доріг, вплив
туризму, зменшення популяції деяких видів тварин, наприклад рідкісних
видів форелі, зараження популяції бізонів бруцельозом демонструють
загрозливе становище парку. Після тривалого обговорення реальної й
потенційної небезпеки для парку Комітет всесвітньої спадщини вирішив
включити Єллоустон до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під
загрозою.

Виступ президента США, вересень 1996 року
Президент публічно заявив про своє прагнення отримати рішення про
припинення видобування руди.
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20-та сесія Комітету всесвітньої спадщини,
грудень 1996 року
Делегація США доповіла, що у справі збереження парку досягнуто
значного прогресу.

Що далі?

Єллоустон
під загрозою, США.
© UNESCO/M. Spier-Donati

Для отримання гарантій щодо збереження парку Комітет всесвітньої
спадщини висунув вимогу частіше отримувати інформацію про стан довкілля
на території Єллоустона і про заходи для його збереження. Отже, стан парку
перебуватиме під контролем Комітету всесвітньої спадщини. Результатом
цієї діяльності стало те, що у 2003 році Комітет всесвітньої спадщини
ухвалив рішення про виключення Єллоустонського національного парку зі
Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Внесення парку до Списку
всесвітньої спадщини, що
перебуває під загрозою,
допомогло об’єднати зусилля американського народу, президента США
і міжнародного співтовариства в справі збереження
цього визначного об’єкта
всесвітньої спадщини.

Завдання для учнів №14
СТВОРЕННЯ РАДІОПРОГРАМИ ПРО ВСЕСВІТНЮ
СПАДЩИНУ
Мета: сприяти розвитку вміння учнів спілкуватися на
теми збереження всесвітньої спадщини.

Вправа

В класі або
в позаурочний
час

Протягом
декількох
уроків або
годин

Мова,
музика

Короткі
описи, карта
всесвітньої
спадщини

Книжки, CD,
аудіокасети
тощо

Поділіть клас на декілька груп і складіть план радіопрограми про
всесвітню спадщину. Програма може містити:
• діалог між учнями, включно з аргументами «за» і «проти» включення
об’єкта до Списку всесвітньої спадщини;
• опис важливості, локалізації та краси об’єкта, внесеного до Списку
всесвітньої спадщини;
• уривки з віршів, присвячених даному об’єкту всесвітньої спадщини;
• музику і звуки (природа, тварини, дзвони, обрядові пісні, гімни), що
нагадують про об’єкти всесвітньої спадщини.

Оберіть найкращі із запропонованих учнями ідей створення радіопрограми та спробуйте розвинути
їх, запропонувавши конкретне
завдання кожній групі. Згодом
зробіть запис програми та надішліть
його до місцевих, регіональних чи
національних радіостанцій.
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Фонд всесвітньої спадщини
Надання з Фонду всесвітньої спадщини міжнародної допомоги,
спрямованої на фінансування проектів щодо збереження об’єктів природної
і культурної спадщини, є одним із найважливіших досягнень ухвалення
Конвенції.
Фонд всесвітньої спадщини надає різноманітну допомогу й забезпечує
технічне сприяння, включаючи роботу експертів стосовно встановлення,
вивчення й нейтралізації причин погіршення стану об’єктів, планування
заходів щодо їх охорони, підготовку місцевих фахівців, ремонт техніки,
постачання устаткування для охорони природних парків і реставрацію
пам’яток. Фонд надає також підтримку державам у створенні переліку
об’єктів природної й культурної спадщини та в їхній подальшій номінації
для внесення до Списку всесвітньої спадщини. Залежно від виду й обсягу
необхідної допомоги, Комітет або голова може надати її на прохання якоїнебудь держави, що ратифікувала Конвенцію.
Пріоритетним є забезпечення фінансової підтримки для проведення
надзвичайних охоронних заходів і фінансування збереження об’єктів,
внесених до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Засоби Фонду всесвітньої спадщини формуються з різних джерел:
обов’язкові внески держав - сторін Конвенції, фіксований розмір яких
становить один відсоток від внеску держави до бюджету ЮНЕСКО;
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добровільні внески держав - сторін, пожертвування організацій
і приватних осіб, прибутки від діяльності на національному й міжнародному рівнях.
Щорічно Фонд виділяє 4 мільйони доларів США на фінансування діяльності
тих держав - сторін Конвенції, які потребують допомоги для реалізації
їхніх проектів.
Безумовно, ресурсів Фонду всесвітньої спадщини недостатньо для того,
щоб задовольнити всі запити, які надходять до Комітету всесвітньої
спадщини. Незважаючи на це, Фонду вдалося профінансувати низку
важливих проектів, що потребують декількох мільйонів доларів, щодо
збереження об’єктів культурної і природної спадщини в Африці,
Азійсько-Тихоокеанському регіоні, в арабських країнах, Латинській
Америці, на Карибських островах і в Європі.
Якщо ви або ваші учні захочете долучитися до збереження всесвітньої
спадщини, зробивши пожертвування до Фонду всесвітньої спадщини, будь
ласка, перерахуйте гроші на такий банківський рахунок:
Банківська інформація для грошових переказів
у доларах США
UNESCO Account n 949-1-191558
Chase JPMorgan Bank
International Agencies Banking
1166 Avenue of the Americas, 16th Floor,
New York, NY 10036 – 2708, USA
SWIFT code: CHASUS33 – ABA № 0210-0002-1

Інформація для грошових переказів у Євро
UNESCO Account n or IBAN:
FR76 30003 03301 00037291909 97
Societe Generale – Paris Saint-Michel
10 rue Thenard, 75005 Paris, France
SWIFT code: SOGEFRPP

Будь ласка, вкажіть назву й адресу вашої школи та зробіть позначку, що ви
надсилаєте гроші до Фонду всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Завдання для учнів №15
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗНАНЬ
Мета: заохотити учнів до активної участі в процесі
збереження об’єктів всесвітньої спадщини.

Обговорення

Робота
в класі та/або
позакласні
заняття

Протягом
декількох
уроків

Мова

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Обговоріть з учнями, в чому може полягати їх внесок до підвищення
рівня знань місцевого населення про об’єкти місцевої, національної
чи всесвітньої спадщини. Запишіть їх пропозиції. Чи можна одну або
кілька даних пропозицій застосувати на практиці?
Обговоріть з учнями основні напрями діяльності Фонду всесвітньої
спадщини.
Запропонуйте учням обговорити можливості проведення кампанії
зі збору коштів для збереження об’єктів національної чи всесвітньої
спадщини.
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Міждисциплінарний підхід:
Конвенція про охорону
всесвітньої культурної
і природної спадщини
Мистецтво
Використання світлин та інформації про об’єкти всесвітньої спадщини під
час вивчення курсу історії мистецтв.
Виготовлення гіпсових моделей об’єктів всесвітньої спадщини.
Поширення знань про об’єкти всесвітньої спадщини та їх збереження.
Відвідування об’єктів всесвітньої спадщини, створення креслень, малюнків
та фотографій.
Використання об’єктів всесвітньої спадщини під час вивчення архітектурних
стилів.

Іноземні мови
Читання інформаційних матеріалів про природні та культурні об’єкти інших
країн іноземною мовою.
Вивчення об’єктів всесвітньої спадщини інших країн, як джерела знань про
їхнє минуле та майбутнє.
Написання статей про необхідність збереження всесвітньої спадщини.
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Історія
Відвідування об’єктів національної та всесвітньої спадщини в контексті
вивчення курсу історії.
Вивчення об’єктів всесвітньої спадщини через вивчення різних історичних
періодів.

Мова/література
Написання статей про Конвенцію або окремі об’єкти всесвітньої спадщини
для класу чи газети.
Інтерв’ювання людей, які живуть навколо об’єкту всесвітньої спадщини, з
метою з’ясування значення для них цього об’єкту.
Написання інформаційних матеріалів про об’єкти всесвітньої спадщини.
Постановка історичних ігор.

Математика
Складання звіту про об’єкти всесвітньої спадщини (чисельність популяцій,
розмір будівель тощо); використання графіків, кругових діаграм, статистичних
даних для презентації результатів досліджень.
Вивчення розмірів пам’ятників та будівель та виготовлення гіпсових моделей.

Вивчення релігії
Демонстрація ілюстрацій об’єктів всесвітньої спадщини, відповідних до
різних релігій та віросповідань.

Інтернет
Відвідування веб-сайту Центру всесвітньої спадщини (http://www.unesco.org/whc), мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО (http://www.unesco.
org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/) та Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО (http://unesco.org.ua).

Iдентичнiсть

Всесвiтня
спадщина та
iдентичнiсть

Велика Китайська стіна. © UNESCO/Vorontzoff

89

„Я не хочу, щоб мій будинок з усіх боків
оточували стіни і щоб мої вікна були
заставлені. Я хочу, щоб вітер вільно
задмухував культуру з усіх земель
до мого будинку. Але я не хочу,
щоб будь-яка з них збила мене з ніг”
Махатма Ганді
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та iдентичнiсть
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Цiлi
Знання
Допомогти учням розвивати знання й виробляти розумiння:
об’єктів культурної і природної спадùини, які відображають різні культури
і символізують стабільність у світі, ùо нестримно змінюється;
специфіки кожної культури і того, ùо всі культури є частиною людської
цивілізації;
взаємозв’язку і взаємозалежності природи та культури, а також різних культур.

Ставлення
Заохочувати прагнення учнiв:
цінувати свою культуру, історію своєї країни,
довкілля;
визначати основні цінності суспільства
й перøопочатки цих цінностей;
поважати всі народи і їхню культуру, тим самим
розвиваючи міжнародне розуміння й повагу;
розвивати почуття загальної відповідальності
за об’єкти природної і культурної спадùини.

Умiння
Допомогти учням розвивати здiбностi:
досліджувати своє походження (сім’я, країна);
обговорювати проблеми відкритим, демократичним способом;
брати участь у збереженні всесвітньої спадùини.
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Всесвiтня спадщина
та iдентичнiсть

Всесвiтня спадщина: основа iдентичностi
Вивчення всесвітньої спадщини допоможе нам більше дізнатися про власні
корені, свою культурну й соціальну ідентичність. Детальніше ознайомлення з
об’єктами, що внесені до Списку всесвітньої спадщини, допомагає нам дізнатися
про вірування, культурні цінності і знання народів та цивілізацій, що створили ці
об’єкти (культурна спадщина) або взаємодіяли з об’єктами (природні і змішані
об’єкти, культурні ландшафти). Це дає можливість дізнатися про матеріальну й
нематеріальну спадщину.
„Об’єкти культурної і природної спадщини формують навколишній світ, від якого ми залежимо як у психологічному й релігійному, так і в освітньому й економічному сенсі. Руйнування цих
об’єктів або ж щонайменше їх пошкодження може бути небезпечним для існування особи, нації й усієї планети. Тому на нас лежить відповідальність за збереження всього цього для прийдешніх
поколінь”.

Молодіжний форум з всесвітньої спадщини в Бергені (Норвегія)

Iдентичнiсть: Хто я? Хто ми?
Ідентичність
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1. Якість (властивість) бути тим самим; абсолютна або істотна схожість;
єдність.
2. Індивідуальність, особа, існування індивідуальності.
3. Стан, який буде ідентифіковано в почуттях, інтересах і т. ін.
Короткий Оксфордський словник

Від народження кожен із нас відрізняється від інших людей зовнішністю,
генетичними й фізичними характеристиками, успадкованими від своїх батьків
і предків. Відбитки пальців також індивідуальні в кожної людини. Прізвище,
яке ми успадковуємо, ім’я, що нам дають при народженні, можуть змінюватися
впродовж життя, але все це разом визначає нашу індивідуальність.
Ідентичність – це, однак, не лише індивідуальність. Адже запитання „Хто я?”
спричинює запитання „Хто ми?”, де під „ми” маємо на думці етнічні групи, нації
або конфесії, до яких належимо. Як члени однієї групи ми пов’язані з іншими
її представниками спільною мовою, вірою, ритуалами, моральними нормами,
традиціями, їжею, одягом і т.ін.
Національна ідентичність зазвичай
виражена в особливостях мови,
національних костюмах,
державних прапорах,
гербах і національних
гімнах.

Молодь у традиційних костюмах
на молодіжному форумі
всесвітньої спадщини в Бергені,
Норвегія. © UNESCO

Завдання для учнів №16
ІМ’Я ЯК НОСІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ
Мета: знайти приклади відображення особистісної та
сімейної ідентичності.

Дослідження

Робота
в класі

Позакласні
заняття

Протягом
двох уроків
і позакласна
робота

Мова

Дайте учням завдання за допомогою батьків або родичів з’ясувати, що
означають їхні родові імена. Запропонуйте з’ясувати, яким чином було
обрано їх власні імена. Чи подобаються учням їхні імена? Чи поширеним
є те чи інше ім’я у вашому регіоні? Чи пов’язане воно якимось чином
із важливими культурними чи природними особливостями регіону? Чи
є це ім’я незвичним? Можливо, його дали на честь конкретної людини
(родича) або на честь особистості, відомої в історії, кінематографі,
літературі тощо? Чи впливає ім’я на характер і життя людини? Якщо так,
то яким чином?

Особистiсть у швидкоплинному свiтi
Не лише окремі люди, а й різні співтовариства (етнічні групи й нації), до яких
ми належимо, з роками змінюються. Це відбувається внаслідок їхньої взаємодії
з довкіллям, іншими спільнотами й культурами. Хоч ці зміни відбувалися
завжди, їхній ритм та інтенсивність у XXІ столітті збільшилися в декілька
разів, що пов’язано з науково-технічною революцією, появою нових засобів
транспортування і засобів масової комунікації (інформатика, телефон,
телефакс, телебачення, інтернет, супутниковий зв’язок і т.ін.), а також із
процесом глобалізації.
Глобалізацію трактують зазвичай як економічне явище, хоч вона також зачіпає
соціальну й культурну сфери. Одним із виявів цього процесу є прагнення людей
у всьому світі, передовсім молоді, віддавати перевагу тим продуктам масового
споживання, які широко розрекламовані на ринку, включаючи популярну
музику, фільми, програми телебачення, одяг і напівфабрикати.
Про глобалізацію культури йдеться у двох документах ЮНЕСКО :
„У культурі окреслено процес глобалізації, правда, ще тільки частково. Ми
не можемо не звертати уваги як на перспективи, так і на небезпеку, пов’язану
з цим процесом, причому найбільший ризик – забути про індивідуальність
кожної людини; саме їй обирати майбутнє, черпаючи для цього сили
з багатства традицій і культури, які через постійні зміни, що відбуваються у світі,
можуть потрапити в небезпеку”.
Доповідь Міжнародної комісії з освіти у XXI столітті. Париж,
ЮНЕСКО, 1996, с. 17.
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Не тільки для кожної людини, але й для спільноти загалом, в умовах сучасного
світу, що нестримно розвивається і змінюється, важливо зуміти пристосовуватися
до цих змін, не нехтуючи тим цінним, що закладено у традиціях.
„У духовному житті африканського народу, за постулатами їхньої традиційної
релігії, пріоритет надано стосункам між людиною й природою, між матеріальним
і духовним світом, розумом та інтуїцією, а також відношенням між поколіннями.
Увесь цей запас знань і цінностей можна використовувати для вирішення
проблем порятунку довкілля і для розв’язання конфліктних ситуацій”.
„Наше творче розмаїття”,
доповідь Міжнародної комісії з культури і розвитку. Париж,
ЮНЕСКО, 1996, с. 166.

Об’єкти всесвітньої спадщини та ідентичність
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Багато націй ідентифікується з об’єктами спадщини, внесеними
до Списку всесвітньої спадщини. Руїни Великого Зімбабве нагадують нам
про африканське доколоніальне походження Зімбабве; австралійський
національний парк Улуру – свідчення давнього й тривалого володіння
аборигенами більшою частиною Австралійського континенту; Російська
Федерація часто асоціюється з Кремлем і Красною площею в Москві;
Італія – із Венецією та її лагунами, а також із Пізанською вежею
і Флоренцією; Ліван – із Баальбеком і Біблом; Індія – з Тадж-Махалом
в Агрі; Гватемала – з Античною Гватемалою; Узбекистан – з історичним
центром Бухари. І це лише декілька прикладів. Такі природні об’єкти,
як національний парк Еверглейдс і національний парк Гранд-каньйон
у США, національний парк Серенґеті в Танзанії, національний парк
Сагарматха (тут знаходиться Еверест) у Непалі, Лос-Гласьярес
в Аргентині, Києво-Печерська Лавра в Україні, відображають національну
ідентичність.

Саси в Матері, Італія.
© UNESCO/M. Moldaveanu

Завдання для учнів №17
ОБ’ЄКТИ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ТА
ІДЕНТИЧНІСТЬ
Мета: зрозуміти значення об’єктів всесвітньої спадщини.

Обговорення

Робота
в класі

Протягом
одного
уроку або
позакласна
робота

Історія,
суспільні
науки

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Скористувавшись фотографіями, які знаходяться в останньому розділі
посібника, а також інші доступні матеріали, познайомте учнів з об’єктами зі
Списку всесвітньої спадщини, які відіграли важливу роль в історії людства
і збереження природи, такими як:
•
та
•
•
•

об’єкти спадщини, що люди себе ідентифікують з ними (культурні
природні);
об’єкти, що вплинули на події світової політичної історії;
об’єкти, пов’язані з релігіями та віруваннями;
об’єкти, що є прикладами різних стилів життя.

В таблиці запропоновано ідеї для обговорення.
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Походження
людини

Первісне

Традиційне

Сільсько-

Торгівельне Індустріальне

Сучасне

суспільство суспільство господарське суспільство суспільство суспільство
суспільство

Азія
та країни
Тихоокеанського
регіону
Арабські
країни

“Пекінська
людина”
(Китай)

Рисові тераси
у філіпінських
Кордильєрах
(Філіпіни)
Наскельний
живопис
в горах
ТадрартАкакус (Лівія)

Острів
Мозамбік
(Мозамбік)

Африка

Європа та
Північна
Америка

Латинська
Америка та
Карибські
острови

Сассі
в Матері
(Італія)

Ганзейське
місто Любек
(Німеччина)

АйронБридж
(Велика
Британія)

Баухауз із
околицями
(Німеччина)

Історичне
місто
Ору-Прету
(Бразилія)

Бразиліа
(Бразилія)

Особливi стилi будiвель як вираження
iдентичностi
Стиль та архітектура деяких об’єктів всесвітньої спадщини чудово ілюструють
зв’язок між людьми й довкіллям. Таким об’єктом спадщини є старий Брюгген в
районі Бергена (Норвегія); завдяки ньому ми розуміємо, що норвезькі ліси були
визначальним чинником культурної ідентичності Норвегії.

Як норвезькі ліси вплинули
на культуру Норвегії
Чи існує хоч якийсь взаємозв’язок між матеріалом, із якого побудовані норвезькі будівлі,
та норвезькою культурою?
Стефан Чуді-Мадсен, колишній генеральний
директор департаменту всесвітньої спадщини
Норвегії, пише:

Брюгген, Норвегія.
© UNESCO/D. Roger

96

„Передовсім розгляньмо саме дерево.
Основний обмежувальний чинник – це його
висота. Ніякі широколисті дерева не зростають
такими високими, стовбури їхні недостатньо
прямі й не такі міцні, щоб їх можна було взяти для будівництва типових для
Норвегії солідних рублених будинків, у яких колоди складені горизонтально...
Найдовші колоди, використовувані в будівництві споруд, дають уявлення про
розміри самого дерева (найчастіше в Норвегії застосовували сосну): колоди,
виявлені під час знесення церкви Хоф, довжиною досягали 15 метрів. Це був
своєрідний рекорд; зазвичай для будівництва будинків брали дерева, вдвічі
менші заввишки.
Властивості дерева визначали розмір і пропорції будівлі; і ні король, ані
дворянство не могли змінити їх. Будинок споруджували за однаковими для всіх
правилами, хоч товщина колод і багатство орнаменту могли варіюватися.
Постає запитання: чи впливають ці чинники на людину? Є щось універсальне
в будівлях певного розміру, що вносить гармонію в життя людини. Горизонтальні
лінії зроблених із колод стін впливають заспокійливо і водночас породжують
відчуття близькості до землі. Саме дерево є не лише чудовим ізолятором, до
нього приємно й торкатися.
Традиція будувати з дерева живе. Зараз близько 80% будинків у Норвегії
побудовані саме із цього матеріалу. Дерев’яні споруди, які самі собою є
культурною спадщиною Норвегії, значно вплинули на якість і філософію
всієї норвезької культури”.
„Норвегія: культурна спадщина. Пам’ятки й об’єкти”,
Universitetsforlaget

Завдання для учнів №18
ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ СПОРУД ЯК ВИРАЖЕННЯ
ІДЕНТИЧНОСТІ
Мета: ознайомитися з поняттям „культурна ідентичність”,
вивчаючи матеріальну спадщину (наприклад, будівлі,
пам’ятники, національні парки).

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
двох уроків

Мова,
географія

Дайте учням завдання написати есей,
у якому вони могли б розповісти
про архітектуру будівель своєї
країни або регіону, про пам’ятники
й монументальні споруди. Чи є
серед них об’єкти всесвітньої
спадщини? Чи існує зв’язок
між культурою вашої країни
і використовуваними в будівництві матеріалами, стилем
та способом будування
(розташування будівель
у містах, селах), зв’язок
із природними ресурсами
(камені з кар’єрів вашої
місцевості) і ландшафтами
(споруди біля озер). Чи
впливає культурна ідентичність на стиль споруд
і на вибір використовуваних
матеріалів?

Тімбукту, Малі.
© UNESCO/M. Kone
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Завдання для учнів №19
РАДА ВИРІШУЄ МАЙБУТНЄ ІСТОРИЧНОЇ
ЧАСТИНИ МІСТА
Мета: дати учням можливість краще зрозуміти
взаємозв’язок процесів розвитку і збереження спадщини.

Рольова гра

Освітні підходи
до вивчення
всесвітньої
спадщини
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Робота
в класі

Позакласна
робота

Протягом
декількох
уроків

Суспільні
науки,
математика

Організуйте рольову гру в класі, змоделювавши таку ситуацію.
Місцева влада розробила план стосовно вдосконалення вашого міста.
Центр міста дуже старий, там збереглося декілька будинків традиційної
побудови. Ці будинки якнайкраще відображають ідентичність вашої
місцевості, проте центр міста аж ніяк не відповідає сучасним стандартам.
Відставання пов’язане з неможливістю провести
в цей район водопровід і встановити
устаткування для відпочинку. Реалізація
плану щодо вдосконалення міста
дасть початок реконструкції старої
частини й будівництву тут сучасних
будівель. Одні представники місцевих
органів влади виступають за виконання
запропонованого плану, інші – проти
нього. Сьогодні вони зібралися разом, аби
обговорити ситуацію, що склалася, і вирішити,
чи виконувати цей план.
Розділіть клас на п’ять груп:
1. представники місцевих органів влади, прихильники виконання плану;
2. представники місцевих органів влади, які проти виконання плану;
3. жителі старої частини міста;
4. експерти (архітектори, фахівці з планування міського будівництва);
5. представники засобів масової інформації.
Оберіть голову і двох його заступників для ведення дискусії, двох
репортерів, які напишуть матеріал про проведену зустріч.
Обговоріть, що може загрожувати містам всесвітньої спадщини або
об’єктам зі Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Завдання для учнів №20
ВИВЧЕННЯ НА МІЖКУЛЬТУРНОМУ РІВНІ
Мета: надати учням можливість краще зрозуміти
зв’язок, що існує між об’єктами всесвітньої спадщини та
ідентичністю.

Дослідження

Робота
в класі та
позакласна
робота

Протягом
декількох
уроків

Мова,
суспільні
науки

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Інтернет

Розділіть клас на групи. Дайте завдання кожній з груп коротко
презентувати свої уявлення про наступне:
• їх школа
• їх клас
• об’єкти всесвітньої спадщини в їхній країні
Обміняйтеся роботами з однією чи декількома школами за кордоном
(наприклад, з однією з асоційованих шкіл ЮНЕСКО). Яку відповідь ви
отримали? Чи довго чекали на відповідь?
Поговоріть про те, як Інтернет об’єднує людей зі всього світу, і про те, що
це було неможливим за часів, коли батьки ваших учнів були молоді.

Ідентичність та місцеві народи
Вивчення ставлення різних народів до їхньої природної та
культурної спадщини є корисним для розуміння особистої,
групової та національної ідентичності, а також
для розуміння того, як її можна розпізнати та
встановити: наприклад, через збереження
об’єктів всесвітньої спадщини. Далі
подані завдання – дослідження для
учнів. Ви можете створити подібні
завдання з іншими прикладами.

Представники різніх культур
спілкуються на молодіжному
форумі всесвітньої спадщини,
водоспад Вікторія.
© UNESCO
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Завдання для учнів №21

Національний пам’ятник Велике Зімбабве,
Зімбабве

Екскурсії
до об’єктів
всесвітньої
спадщини

Робота
в класі

Протягом
декількох
уроків

Історія,
Мапа
географія,
всесвітньої
суспільні науки, спадщини,
громадська
короткі описи
освіта

Інтернет

Археологічні розкопки на території Великого Зімбабве засвідчують
африканське походження цього об’єкта.
Значення Великого Зімбабве полягає в тому, що воно є широко
використовуваним символом нації. Назва країни пішла від назви відомих
приголомшливих кам’яних руїн („Зімбабве” в перекладі означає „будівлі
з каменю”).
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Між річками Замбезі і Лімпопо виявлено численні руїни кам’яних
споруд, але Велике Зімбабве стоїть у цьому ряду осібно. Комплекс
Великого Зімбабве розкиданий по території розміром 24 га у верхній
частині долини. Головна його споруда – Велике городище, обнесене
по еліпсу зовнішньою стіною завдовжки 250 м. Три вузькі проходи в
стіні ведуть до внутрішньої території, розбудованої іншими кам’яними
стінами й переходами. Приблизно через 800 м на північ від Великого
городища, на вершині гранітного пагорба, лежать руїни іншого
комплексу, відомого як Кам’яна фортеця, або Акрополь.

На національному прапорі
Зімбабве птах, що став
символом країни.
Зображення птаха також
карбується на монетах
та медалях.

Пошуки, що мали на меті встановлення африканського походження
руїн і культури в розквіті, були сприйняті негативно. Світлошкірі жителі
колишньої Південної Родезії (сучасна держава Зімбабве) не сприйняли
схвально розкопки. Політики і псевдоісторики намагалися довести, що на
їхню культуру вплинули фінікійці, араби, індійці і навіть євреї. У гарячих
парламентських суперечках було встановлено, що Велике Зімбабве не
має африканського походження.

Проте археологи Девід Рендалл-Маківер і Гертруда Кейтон-Томпсон, які
проводили розкопки у Великому Зімбабве, довели, що руїни справді мають
африканське походження.
Ця робота й подальші ретельні дослідження археологів, філологів та
антропологів дали змогу розділити історію Зімбабве на три етапи.
Найбільш інтенсивне заселення почалося в XI столітті, коли на пагорбі стали
з’являтися невеликі хатини. Через два сторіччя ці хатини були замінені кам’яними
будинками. Упродовж наступного століття успішно розвинулася торгівля
з народами Східного узбережжя Африканського континенту, особливо
з торговцями з Муслима. Але до XV століття Велике Зімбабве більше не
мало можливості утримувати себе, і місто повільно помирало.
Знайдені свідчення потужної торгівлі, а також зразки будівель і кам’яна структура
Великого Зімбабве стали причиною для обговорення його африканського
походження.
Часи, коли переписували історію раннього Зімбабве, минули. Сьогодні руїни
Великого Зімбабве є душею нації, перлиною африканської спадщини.
Дайте учням завдання написати невелике есе про їхнє ставлення до наведеної
ситуації. Порівняйте та обговоріть есе у класі.
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Національна пам’ятка Великий
Зімбабве, Зімбабве.
© Patrimoine 2001/C. Lepetit

Завдання для учнів №22

Національний парк Улуру, Австралія

Екскурсії
до об’єктів
всесвітньої
спадщини

Робота
в класі

Протягом
двох уроків

Історія,
географія,
суспільні науки

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Приклад, який представлений Австралійським національним парком, свідчить
про те, як занесення об’єкта до Списку всесвітньої спадщини може сприяти
визнанню та збереженню ідентичності і способу життя корінного населення.
Водночас парк є взірцем вдалого управління об’єктом спадщини шляхом
співпраці місцевих жителів з урядовим агентством із його збереження.
Парк уперше отримав статус об’єкта всесвітньої спадщини в 1987 році.
У 1994 році його було перейменовано у культурний ландшафт – місце, що
є результатом взаємодії людини й довкілля. Національний парк Улуру став
першим культурним ландшафтом у Списку всесвітньої спадщини.
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„Національний парк Улуру розташований на традиційних землях аборигенів,
де вони живуть досі й говорять своєю рідною мовою. У 1985 році уряд
Австралії повернув право власності на ці землі анангу – народові, що
здавна проживав у Західній пустелі Австралії. Потім вирішили передати
національний парк Австралійському агентству охорони природи (ANCA).
Анангу і ANCA нині здійснюють охорону й управління національним парком.
„Повернення” і спільне керівництво парком вважають ключовим моментом
в історії перерозподілу прав на землю і в історії збереження спадщини
в Австралії.
Знання і спосіб життя анангу, ідентичність та соціальна структура, етична,
релігійна система й ландшафти місцевості, де вони живуть, можна пояснити
Джугуром. Австралійські аборигени вірять, що їхні предки жили
в період Джугура, „часів сновидінь”, коли аморфна Земля стала набувати
певної форми. Джугур не має нічого спільного зі сном і сновидіннями
у звичайному сенсі. Це імовірніше філософія, релігійне тлумачення
ландшафту, що оточує аборигенів, тлумачення, яке стосується не тільки
минулого, а й сьогодення. Коли анангу з’явилися в Улуру, вони знали
й пам’ятали про вчинки й пригоди своїх попередників. Ці попередники
(люди, тварини, рослини) сформували особливості ландшафту,
подорожуючи з одного регіону в інший і спілкуючись між собою.
Як раніше, так і зараз ці знання викладають, зберігають і передають під
час церемоній, у піснях, танцях, мистецтві та ремеслах. Отже, ландшафт,
який до анангу був природним, набув культурної значущості, що зумовлено
культурними процесами, які відбуваються”.
„Новини всесвітньої спадщини”, №10, березень 1996 року

Національний парк
Улуру, Австралія.
© S. Titchen

„Ми завжди говорили, що земля важлива для нас; ніякий інший народ за морем
і люди з інших місцевостей не визнавали культурної значущості цього місця,
але я радий, що врешті-решт його визнали. У минулому були ті, хто сміявся
й називав усе це фантазією, але Джугур є реальним, це наш закон, наша мова,
наша земля і сім’я”.
Йямі Лестер, голова правління Улуру
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Підписання Конвенції, однак, не завжди уможливлює негайне усвідомлення
того, як наша ідентичність і культурні корені пов’язані з іншим світом. Ми
можемо зрозуміти, чому необхідно зберігати національну спадщину, але
набагато складніше усвідомити, що ми справді пов’язані між собою. Один
зі способів побачити цей зв’язок – подивитися на світ як на море островів
культури, море коралових рифів.
Морський парк на
рифах Туббатаха,
Філіппіни.
© IUCN/J. Thorsell
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„Коралові рифи утворені численними шарами коралових організмів, але це
тільки верхній шар, живий. Через деякий час ці організми помирають, а над
ними утворюється нова верства живих організмів. Із кожним новим шаром
риф змінюється, стає вищим і більшим. Здається, що всі організми вільно
пересуваються, але насправді вони прикріплені до відмерлих пластів і не можуть
від них відірватися. Декілька поколінь коралових організмів перебуває глибоко
в морі, але все ж таки можна побачити, що вони є частиною рифа. Ви спроможні
уявити, що станеться з рифом, якщо забруднення або втручання знищить
який-небудь з його шарів? Наш світ схожий на кораловий риф. Він будувався
тисячами попередніх поколінь – їхніми мріями, вчинками і досягненнями. Це –
частина нас, частина того, хто ми є. Наша ідентичність і наша спадщина”.
Томас Хіллард Еріксон, професор антропології,
університет Осло, Норвегія

Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина та
ідентичність
Мистецтво
Намалюйте об’єкти всесвітньої спадщини, що є взірцями геніальних творінь
людини, і поміркуйте про самобутність їхніх творців, а на випадок культурних
ландшафтів – про їхніх охоронців.

Іноземні мови
Прочитайте іноземний текст і знайдіть слова, які є і у вашій мові. Обговоріть,
чим зумовлена така схожість і який можна зробити висновок про культурні
стосунки між країнами.
Перекладіть іноземною мовою інформаційний буклет про об’єкти у вашій
місцевості. Знайдіть в оригінальному тексті слова або поняття, значення яких
треба пояснити, і з’ясуйте, як вони розкривають ідентичність народу.

Географія / наука
Прогляньте Список всесвітньої спадщини та проілюструйте зв’язок між
народом і місцем його проживання. Зробіть акцент на ролі природи в процесі
формування ідентичності народу, підтвердивши прикладом про роль дерев
у Норвегії.

Історія
Під час рольової гри, бажано на території об’єктів всесвітньої спадщини або
інших пам’яток культурної і природної спадщини, спробуйте розвинути в учнів
почуття пошани до людей, що створили цей об’єкт, і тих, що живуть на його
території.

Мова / література
Напишіть есей про важливість збереження культурної ідентичності і втільте
деякі ідеї в невеликих п’єсах.
Допоможіть учням скласти і представити п’ятихвилинну промову на захист
специфічних об’єктів культурної і природної спадщини.
Прочитайте й обговоріть романи чи оповідання, що відображають культурну
ідентичність, пов’язані з об’єктами всесвітньої спадщини, потім дайте учням
завдання самостійно написати оповідання.
Поцікавтеся, чи є відповідні п’єси, у яких порушено питання ідентичності
стосовно об’єктів природної і культурної спадщини вашого регіону.

Філософія / релігія
Використовуйте плани й фотографії релігійних пам’яток чи споруд як додаткові
джерела для того, щоб розповісти про віросповідання.
Коли відвідуватимете об’єкти, пов’язані з релігією (церкви, храми, монастирі й
ландшафти), простежте їхню символічність та усвідомте сенс символів.
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Туризм

Всесвiтня
спадщина та
туризм

„Вежа, що падає”, Піза, Італія. © J.A. Taylor
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500 000 000 туристів відвідали
552 об’єкти Всесвітньої спадщини
(за даними 1998 р.)

Всесвiтня спадщина
та туризм
Туризм: всесвiтньо поширене явище
й успiшний бiзнес
Завдання для учнів №23
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для збереження всесвiтньої спадщини
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Потреба в новому виді туризму
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Всесвітня спадщина,
туризм і екологічно стабільний розвиток
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Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина і туризм
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Цiлi
Знання
Допомогти учням розвивати знання й виробляти розумiння:
напрямів розвитку туризму і його потенційного впливу на об’єкти всесвітньої
спадщини;
того, як завдяки туризму можна краще вивчити спадщину, інші культури,
цінності і традиції;
необхідності керувати об’єктом, для того щоб контролювати кількість
відвідувачів.

Ставлення
Заохочувати прагнення учнiв:
усвідомлювати необхідність введення нових форм
туризму для розуміння цінності спадщини
та її збереження;
підтримувати заходи, метою яких є охорона об’єктів
всесвітньої спадщини від масового туризму.

Умiння
Допомогти учням розвивати здiбностi:
аналізувати статистичні дані для того, щоб визначати зв’язки між розвитком
туризму і збереженням об’єктів спадщини;
набувати навичок проведення екскурсій до об’єктів всесвітньої спадщини;
відвідувати об’єкти природної і культурної спадщини, ставитися до них із повагою
та відповідальністю;
розвивати творче мислення для того, щоб розширювати уявлення про об’єкти
всесвітньої спадщини, покращувати їх збереження.
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Всесвiтня
спадщина та туризм

Туризм: всесвiтньо поширене явище
й успiшний бiзнес
„Що краще за туризм сприяє порозумінню між народами, викликаючи
захоплення загальною природною і культурною спадщиною? Об’єкти
спадщини завжди притягували туристів, як магніт. Геніальні творіння
людини і природи пробуджують у нас почуття прекрасного. Але
неконтрольований туризм, неправильно спланований розвиток об’єкта
спадщини можуть спричинити невиправні фізичні й соціальні наслідки не
лише для цих місць, але і для місцевих жителів”.
Федеріко Майор. Всесвітня спадщина: наше назавжди? Париж, ЮНЕСКО, 1995 рік

Одним із масштабних світових явищ за останні п’ятдесят років є збільшення масового туризму. Це позитивно позначилося на кількості туристів,
які відвідують об’єкти всесвітньої спадщини.
Стрімкий розвиток різних засобів пересування, що визначають стандарти
життя, більша тривалість відпусток і збільшення часу на дозвілля вплинули
на розвиток туризму. Ніколи раніше люди не подорожували так багато і так
швидко, як зараз. Наприклад, у 1950 році, за даними Всесвітньої організації
з туризму (WTO), до туризму було залучено 25 млн. осіб з усього світу;
в 1995 році – 528 млн. Це означає, що кількість туристів за 45 років зросла
у 20 разів. І ця тенденція продовжуватиметься щороку.
Люди намагаються відкрити для себе нові, цікаві місця, а оскільки об’єкти
зі Списку всесвітньої спадщини мають визначну універсальну цінність, то
для відвідування здебільшого вибирають саме їх.
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Оскільки більшість людей живе у великих містах, вони вважають за краще
відвідувати місця, що відомі своєю природною красою, а також природні
об’єкти всесвітньої спадщини. Такий вид подорожей зараховують
до екотуризму, тоді як культурним туризмом називають відвідування
культурних об’єктів всесвітньої спадщини.

Турист
Той, хто вирушає в тур (чи тури); зокрема той, хто це робить заради відпочинку; той,
хто подорожує для задоволення, культурного збагачення, відвідує місця, привабливі
й відомі своїми пам’ятками, ландшафтами.
Короткий Оксфордський словник

Туризм
Теорія і практика подорожі; подорож для задоволення.
Короткий Оксфордський словник

Туристи відвідують
острів Мон-Сен-Мішель
з затокою, Франція.
© Patrimoine 2001/D. Chenot

Туризм часто пов’язують із прогресом, оскільки він забезпечує людей
роботою і зазвичай приносить гарні прибутки. Наприклад, у 1950 році
туристи витратили 2,1 млн. доларів; у 1993 році – 321 млн. доларів (тобто
в 160 разів більше).

„Туризм не існуватиме без культури, оскільки культура є одним із
принципових мотивів для руху людей”.
Публікації „круглого столу” з культури, туризму і розвитку: основні проблеми
XXI століття. Париж, ЮНЕСКО, 26–27 червня 1996 року, с. 7

Завдання для учнів №23
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
Мета: дізнатися про тенденції розвитку світового туризму
та його вплив на збереження всесвітньої спадщини.

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
одного або
декількох
уроків

Математика,
суспільні
науки

Аркуш із завданнями для
учнів: статистика світового
туризму, калькулятор, мапа
всесвітньої спадщини

Покажіть вашим учням таблицю 1 з аркуша із завданнями для учнів (зробіть
копію для кожного учня, якщо це можливо). Поясніть факти та надайте
інформацію про різні способи отримання даних, їх пояснення та використання
статистики. Попросіть учнів, користуючись мапою всесвітньої спадщини,
з’ясувати, скільки об’єктів всесвітньої спадщини є в кожній з 25 найбільш
відвідуваних країн. Дайте завдання визначити залежність кількості туристів,
які відвідують ту чи іншу країну , від кількості об’єктів всесвітньої спадщини,
що знаходяться на її території, та попросіть позначити, в яких географічних
регіонах локалізовані 10 найбільш відвідуваних країн: Африка, Азія та країни
Тихоокеанського регіону, Америка та Карибські острови, Європа та арабські
країни.
Презентуйте учням таблицю 2 та попросіть їх поділити ці 10 країн на дві
групи: розвинені та ті, що розвиваються. Чи залежить вибір туристів відвідати
той чи інший об’єкт всесвітньої спадщини від економічного стану країни?
Обговоріть результати. У яких країнах – лідерах туризму є об’єкти всесвітньої
спадщини?
Покажіть учням таблицю 3, обговоріть, що мається на увазі під “приростом
кількості туристів”, і чому він є змінним в різні періоди.
Постарайтеся ознайомитися зі статистичними даними щодо туризму і кількості туристів, які відвідують об’єкти всесвітньої спадщини у вашій країні, та
надайте учням можливості обговорити отримані дані.
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Мексика

22.6

57.2
53
42.7
30.1
25
24.9
22.1

57.9

79.2

2008

21.5

52.2
50.9
43.2
28
25.5
24.2
23.6

54.9

74.2

2009

Прибуття туристів
до країн (млн.)

5.9

-2.5
-3.1
-2.1
-2.4
12.3
1.9
5.1

3.5

-2

2008/2007

-5.2

-8.7
-4.1
1.2
-7
2
-2.7
7.2

-5.3

-6.3

2009/2008

Відсоткові зміни

Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO), дані зібрані протягом 2010
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4
5
6
7
8
9

Сполучені Штати
Америки
Іспанія
Китай
Iталія
Великобританія
Туреччина
Німеччина
Малайзія

Франція

1

2

Країна

Місце

Прибуття туристів до країн

Найпопулярніші місця для відвідування туристами

15.3

11.4
28.1
9.4
6.1
5.5
5.3
13.1

39.2

16.1

(%)

Ринкова частка
2009

Таблиця 1

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ

СТАТИСТИКА СВІТОВОГО ТУРИЗМУ, ТАБЛИЦЯ 1

Сполучені Штати
Америки

Іспанія

Франція

Італія

Китай

Німеччина

Великобританія

Австралія

Туреччина

Австрія

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

21.6

22

24.8

36

40

40.8

45.7

56.6

61.6

110

2008

2008/2007
13.5
6.9
4.2
7.2
9.7
11.1
-6.7
11
18.7
15.5

93.9
53.2
49.4
40.2
39.7
34.7
30
25.6
21.3
19.4

-10.1

-3.2

3.4

-16.6

-13.3

-2.9

-12

-12.7

-13.7

-14.6

2009/2008

Відсоткові зміни

2009

Надходження від
туристів-іноземців
(US $ млрд.)

Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO), дані зібрані протягом 2010

Країна

Місце

Надходження від туристів-іноземців

Країни-лідери, які мають найбільший прибуток від туризму

4.7

5.1

12.6

7.3

8.4

19.5

9.7

12

12.9

56.8

(%)

Ринкова
частка
2009

Таблиця 2

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ

СТАТИСТИКА СВІТОВОГО ТУРИЗМУ, ТАБЛИЦЯ 2
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Рейсами на далеку відстань називають всі, окрім внутрішньорегіональних.

Внутрішньорегіональний туризм включає поїздки, в яких не визначено країну відправлення.

Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO), дані на липень 2010

2

1

24,2
17,9
5,4
377,9

1,2

215,5

0,7

4,4

101,3

6,2

2,2

45,9

Рейси на далеку відстань2

18,8

7,1

59,8

25,4

75,8

10,6

68,5

3,0

14,4

18,1

82,1

4,2

Південна Азія

35,9

717,0

6,5

19,3

5,0

2020 р.

3,8

12,4

Близький Схід

527,3

397,2

3,9

3,6

1995 р.

1183,3

338,4

Європа

195,2

282,3

5,5

1995 – 2020 рр.

Частка ринку (%)

790,9

81,4

Східна Азія та країни
Тихоокеанського регіону

190,4

77,3

2020 р.

Середньорічний
приріст

464,1

108,9

Північна та Південна
Америка

47,0

2010 р.

Прогноз

Таблиця 3

Внутрішньорегіональний
туризм1

20,2

1995 р.

Базовий рік

Африка

Регіон

Прибуття туристів до різних регіонів світу (млн.)

Прогноз Всесвітної туристичної організації щодо розвитку

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ

СТАТИСТИКА СВІТОВОГО ТУРИЗМУ, ТАБЛИЦЯ 3

Переваги i потенцiйнi загрози туризму
для збереження всесвiтньої спадщини
Туризм має багато очевидних переваг. У країнах, де розташовані
об’єкти всесвітньої спадщини, у містах та історичних місцях туризм дає
людям роботу, приносить прибуток, сприяє вдосконаленню місцевої
інфраструктури (дороги, обладнання для комунікацій, медичне
обслуговування). Туристи можуть насолоджуватися чудесами світу,
дізнаватися про інші міста, довкілля, культуру, цінності та спосіб
життя народів різних країн,
що сприяє міжнародному
порозумінню й солідарності.
Дізнаючись про інших, ми
часто більше пізнаємо себе.
Проте туризм може мати
й негативні наслідки. Наприклад, мільйони туристів
приїжджають у храмовий
комплекс Боробудур на
острові Ява, де дуже
спекотний і вологий клімат.
Очікуючи повернення туристів, водії екскурсійних
автобусів для їхнього комфорту залишають увімкненим
двигун і кондиціонер. Вихлопні гази завдають шкоди кам’яним храмам.
Автомобільний рух стає головною загрозою і для інших об’єктів
всесвітньої спадщини. Дорога, що пролягає поруч зі Стоунхенджем
(Велика Британія), загрожує цілісності пам’ятки. Будівництво шосе
на території, де розташовані піраміди від Гізи до Дахшура (Єгипет),
було призупинене єгипетською владою на прохання ЮНЕСКО.
У Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини,
зокрема в частині, де йдеться про Список всесвітньої спадщини, що
перебуває під загрозою, згадано про серйозну небезпеку, пов’язану
зі швидким розвитком міст і туризму (стаття 11, параграф 4).
„Туризм впливає
як позитивно,
так і негативно
на об’єкти
спадщини,
і тому постала
необхідність
збільшувати
перше
і зменшувати
друге”.
Обіцянка учнів на
Молодіжному
форумі всесвітньої
спадщини
у Бергені, Норвегія

Храмовий комплекс
Боробудур,
острів Ява.
© UNESCO/
A. Voronzoff

Стоунхендж,
Ейвбері та прилеглі
археологічні об’єкти,
Велика Британія.
© UNESCO/
A. Cacondre
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Завдання для учнів №24
ПЕРЕВАГИ Й ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ВІД ТУРИЗМУ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ
СПАДЩИНИ
Мета: визначити переваги й потенційні загрози від
туризму для збереження об’єктів всесвітньої спадщини

Обговорення

Робот
в класі

Протягом
одного уроку

Мова,
суспільні
науки

Два великі
аркуші
паперу

Розділіть клас на дві групи. Дайте першій групі завдання укласти список
переваг туризму для якого-небудь об’єкта місцевої або всесвітньої спадщини,
а другій групі – список загроз, пов’язаних із туризмом, для об’єктів всесвітньої
спадщини. Запропонуйте одному учневі з кожної групи прочитати список,
а потім обговоріть, як можна мінімізувати ці загрози.

Потреба в новому виді туризму
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Туризм дає людям можливість оцінити різноманітність культур, способу
життя і природного середовища, а це сприяє міжкультурному обміну.

„Туризм здатний забезпечити [...] школу толерантності, де кожен може
зіткнутися зі світом, який є і унікальним, і різноманітним водночас”.
Постанова „круглого столу” з питань культури, туризму і розвитку:
основні проблеми XXI століття, ЮНЕСКО,
26–27 червня 1996 року, Париж, с. 7.

Проте туризм може спричинити й економічний та соціальний дисбаланс,
якщо віддавати перевагу розвитку інфраструктури (готелів, басейнів,
ресторанів і т.ін.) для туристів на шкоду лікарням і школам для місцевого
населення.
Тому потрібен новий вид туризму, який забезпечить економічно стабільний
розвиток і дасть змогу країнам, які мають об’єкти всесвітньої спадщини,
зміцнити власну культурну ідентичність, зробити свою культуру й довкілля
більш відомими, щоб відвідувачі піклувалися про них і цінували їх. Водночас
необхідно встановити справжній міжкультурний діалог, прагнути до
солідарності і взаємної поваги. Наприклад, у країнах, де є проблеми з водою,
туристи можуть продемонструвати свою солідарність, відмовившись від
вимог щоденного прання рушників і постільної білизни.

Всесвітня спадщина, туризм і екологічно
сталий розвиток
„Туризм може сприяти якісному і сталому розвитку, якщо він спирається
на підтримку й участь місцевого населення, яке має бути залученим до
процесу розробки концепції збереження спадщини та її втілення, і якщо
культурні та природні ресурси, на яких ґ рунтується туризм, перебувають
під охороною”.
Публікації „круглого столу” з культури, туризму і розвитку:
основні проблеми XXI століття.
Париж, ЮНЕСКО, 26–27 червня 1996 року, с. 7

Всесвітня
спадщина
та довкілля

Масовий туризм може серйозно вплинути на збереження об’єктів
культурної спадщини (погіршення стану через велику кількість
відвідувачів) і об’єктів природної спадщини (наприклад, увезення
туристами нових видів рослин і тварин, забруднення відходами,
будівництво курортів на березі моря). Кожним об’єктом спадщини,
особливо об’єктом всесвітньої спадщини, необхідно правильно керувати.
Саме молоді необхідно замислитися про можливий внесок в управління
спадщиною, оскільки молоді у майбутньому належить ухвалювати
відповідальні рішення.
„Ми можемо побачити й оцінити всі ці об’єкти, оскільки
наші батьки зберегли їх для нас, і зі свого боку це наш
обов’язок – зберегти спадщину для наших дітей, щоб
вони теж могли оцінити її та насолоджуватися нею”.

Рекомендації учням, Молодіжний форум
всесвітньої спадщини, Пекін, Китай

„Об’єкти всесвітньої спадщини покликані бути взірцями ефективного
управління і збереження. На жаль, у нинішніх умовах неможливо досягти
високих стандартів, очікуваних для унікальних об’єктів спадщини. Але
якщо відвідування цих об’єктів буде суворо контрольованим, і туристи відчуватимуть відповідальність за довкілля, можна домогтися
нормального забезпечення і тривалого збереження цих об’єктів”.
„Туризм, екотуризм і території, що перебувають під охороною”
Під редакцією Х. Цебалос-Ласкурер, IUCN, 1996 рік
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Завдання для учнів №25
ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ТА ТУРИСТИЧНА ГРА
Мета: надати учням можливості в ігровій формі
зрозуміти, які важливі проблеми існують в управлінні
об’єктом спадщини в сфері туризму.

Вправа

Робота
в класі

Протягом
трьох уроків

Суспільні
науки,
географія

Правила гри:

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Гральні кості
та фішки

Поділіть клас на команди по 2 – 4 особи.
На першому уроці дайте кожній команді інформацію про один, відмінний від
інших, об’єкт Всесвітньої спадщини (дата включення до Списку, фотографії,
локалізація, характеристики тощо). Кожна команда під час гри буде
презентувати свій об’єкт спадщини. За допомогою вчителя кожна команда
повинна підготувати план управління туризмом для обраного об’єкта.
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На другому уроці учні можуть розпочати гру. Кожна команда кидає кість
і пересувається на потрібну клітинку. Від моменту, коли обидві команди
стартували, дається час (10 – 30 хвилин) на підготовку завдання, вказаного
в клітинках. Якщо команда виконує завдання невдало, вона не має права
рушати далі. Якщо команда опиняється на клітинці з написом “Плакат”, вона
повинна підготувати плакат на підтримку об’єкта. Перемагає команда, яка
першою дісталася клітинки “Фініш”, виконала всі завдання та намалювала
плакати.
На третьому уроці учні можуть обговорити результати та презентувати свої
плакати.

Парк Варден на водоспаді Вікторія.
Тренінг презентації об’єктів спадщини
для студентів та відвідувачів Першого
африканського регіонального
молодіжного форуму всесвітньої
спадщини. Замбія та Зімбабве.
© UNESCO

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
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ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ТА ТУРИСТИЧНА ГРА

Завдання для учнів №26
НЕВИХОВАНИЙ ТУРИСТ ПРОТИ
ВВІЧЛИВОГО ТУРИСТА
Мета: навчитися бути ввічливим туристом.

Рольова гра

Робота
в класі й
позакласна
діяльність

Протягом
декількох
уроків

Мова,
суспільні
науки

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Усе
необхідне
для вистави

Запропонуйте учням написати й зіграти п’єсу про туристів, які не вміють
поводитися, про тих, хто не поважає об’єкти спадщини, смітить, шкодить
їм, глузує з місцевих традицій і звичаїв і передовсім піклується про власний
комфорт. Ввічливий турист зацікавлений дізнатися якомога більше про місцеві
традиції й культуру (про історію об’єкта, ремесла й витвори мистецтва, музику,
їжу, одяг і т. ін.).
Коли ця п’єса буде написана й зіграна учнями, обговоріть, як „поганий” турист
може змінитися й почати зацікавлено відвідувати об’єкти місцевої і всесвітньої
спадщини, дотримуючись правил, представлених далі.
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Запропонуйте учням вибрати об’єкт місцевої або всесвітньої спадщини
і скласти список пропозицій для компанії, яка розповість туристам про нові
можливості організації відвідин об’єктів спадщини. Обговоріть пропозиції
й обміняйтеся ними з місцевою Радою з туризму.

Основні правила поведінки туристів
Плануючи поїздку, туристу потрібно:
1. дізнатися якомога більше про місце відвідування;
2. скористатися послугами авіаліній, готелів, туроператорів, турагентств, які
демонструють виконання зобов’язань стосовно питань довкілля;
3. планувати, якщо це можливо, відпустку й подорож у той період часу,
коли кількість туристів значно менша;
4. відвідувати менш відомі місця.
На місці відвідин туристу слід:
1. поважати місцеву культуру і традиції;
2. враховувати індивідуальність, культуру, звички й традиції місцевого
населення;
3. підтримувати місцеву економіку, купуючи місцеві товари і користуючись
послугами;
4. брати участь у заходах з охорони об’єктів місцевої спадщини;
5. охороняти й захищати довкілля, його екосистеми, дику природу;
6. не псувати об’єкти культурної спадщини й пам’ятки;
7. економно використовувати електроенергію й воду, раціонально
позбуватися відходів;
8. бути обережним із вогнем;
9. без необхідності не вчиняти галас;
10. ходити тільки позначеними дорогами і стежками.
Загальні правила поведінки туристів, Кодекс поведінки туристів
і боротьби із забрудненням довкілля, Програма ООН з довкілля.

Поповнення Списку всесвітньої спадщини
Щороку Комітет всесвітньої спадщини поповнює Список новими
об’єктами. Станом на 2011 рік у списку кандидатів на включення до
Списку всесвітньої спадщини знаходиться 1496 об’єкта. Молоді люди,
які брали участь у молодіжних форумах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
виявили величезне бажання відвідати якомога більше об’єктів. Проте
більшість шкіл розташовано далеко від них, тому організація поїздок
вимагає значних фінансових витрат.

Конвенція

Учні, однак, запропонували, щоб для них зробили вільний або пільговий
вхід і щоб місцеві підприємці допомагали фінансувати поїздки, тим самим
надаючи школярам можливість відвідати об’єкти всесвітньої спадщини.
Іноді школи брали участь у різних фандрайзингових * заходах (діти
продавали тістечка й солодощі, мили машини, організовували платні
концерти і таке інше), щоб перекрити витрати на відвідування об’єктів
всесвітньої спадщини.
Необхідна ретельна й осмислена підготовка, щоб зробити природні
та культурні об’єкти цікавими для учнів. Хоч присутність туристів і має
негативний вплив на об’єкти спадщини, її правильна організація може
стимулювати в молодих людей бажання брати участь у тривалому процесі
збереження нашої спадщини.
*Фандрайзинг (англ. - fundraising) - це комплекс робіт, спрямованих на залучення коштів для
реалізації некомерційних проектів.
Історичне місто Сукхотхай та прилеглі
історичні міста, Таїланд.
© Patrimoine 2001/P. Aventurier
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Завдання для учнів №27
ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ТУРИЗМУ
НА ОБ’ЄКТАХ СПАДЩИНИ
Мета: визначити шляхи поліпшення умов і рівня
технічного забезпечення на об’єктах спадщини.

Дослідження

Робота
в класі

Позакласні
заходи

Протягом
двох уроків і в
позаурочний час

Мова,
географія,
суспільні
науки

Аркуш із
завданнями
для учнів:
оцінювання
умов туризму
на об’єктах
спадщини

Складіть план екскурсії до найближчого об’єкта спадщини, який має
популярність у туристів.
Роздайте кожному учневі аркуш із завданнями.
Надайте учням інформацію про об’єкт, який вони збираються відвідати,
і поясніть, як заповнити форму й написати доповідь.
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Коли учні підготують свої доповіді, зробіть висновки про їхні знахідки,
обговоріть, як можна поліпшити умови й рівень технічного забезпечення на
об’єкті.

„На об’єктах всесвітньої спадщини потрібно:
контролювати кількість туристів, які
відвідують об’єкт, з тим, щоб запобігти різним
пошкодженням;
зробити доріжки для прогулянок літніх людей,
дітей, спортсменів;
не будувати комерційних організацій поблизу
об’єкта”.

Рекомендації учням,
Молодіжний форум з всесвітньої спадщини,
Пекін, Китай

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
Учням пропонується оцінити адекватність умов й устаткування
об’єктів спадщини, поставивши позначку у відповідній колонці.
УМОВИ ТА РІВЕНЬ
ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НЕЗАДОВІЛЬНО

ЗАДОВІЛЬНО

ДОБРЕ

ДУЖЕ ДОБРЕ

ВКАЗІВНИКИ
АВТОСТОЯНКА

САНІТАРНІ ВУЗЛИ

ІНФОРМАЦІЯ

ЕКСКУРСІЇ

СУВЕНІРИ

СМІТНИКИ

ЧИСТОТА

ПУТІВНИКИ

ГІДИ
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МОЖЛИВІСТЬ
ХАРЧУВАННЯ
ІНШЕ

Звіт керівникові об’єкту спадщини

Шановний пан/пані!
Нещодавно я відвідав(-ла) Ваш об’єкт спадщини і зробив(-ла) висновок, що:
умови та рівень технічного забезпечення об’єкту є задовільними
умови та рівень технічного забезпечення об’єкту є незадовільними, необхідно
покращити наступне:

............................................
...........................................
............................................

Учні повинні
заповнити форму
та передати її вчителю
або іншій
відповідальній особі

Сподіваюся, цей звіт допоможе Вам у подальшому розвитку об’єкту.
З повагою,
Ім’я

Підпис

Дата

ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ТУРИЗМУ
НА ОБ’ЄКТАХ СПАДЩИНИ

Віртуальний туризм і всесвітня спадщина
За допомогою нових технологій можна побачити об’єкти всесвітньої
спадщини та інші пам’ятки, не відвідуючи їх безпосередньо. Наприклад,
під парки розваг і під музеї в деяких країнах реконструювали цілі
села й частини міст. У Йорку (Англія) туристи можуть відвідати село
вікінгів Йорвик, яке відтворили під землею. До села можна потрапити
на невеликому потязі. Використовуючи тривимірні екрани і спецефекти,
створили один із головних атракціонів у парку розваг – „вигадані поїздки”,
які дають змогу відвідати різноманітні місця, включаючи Всесвіт, на
спеціальному кріслі, що рухається. Це новий вид туризму! Учителі й учні
можуть обговорити переваги й недоліки цього виду туризму для нашого
майбутнього.

Список довідкової
літератури

„Я - мандрівник. Ти - відвідувач. Вони - туристи.
Парадокс полягає в тому, що ми можемо подорожувати неходженими
і красивими місцями, але нас шокують наслідки перебування тут великої
кількості людей, що поводяться подібно до нас. Кожна людина займається
найбезневиннішим видом діяльності – облаштуванням свого вільного
часу. Усі разом ми завдаємо збитків тим місцям, якими захоплюємося. Це
правда, що ми ризикуємо втратити улюблені багатьма людьми національні
парки та інші території, що перебувають під охороною”.
Адріан Філліпс, IUCN, 1996

124

Ці анімаційні фільми можна подивитись в Інтернеті он-лайн:
http://whc.unesco.org/en/patrimonito/.
Кожного року з’являється все більше мультимедійних джерел
інформації про всесвітню спадщину. Серія анімаційних фільмів
„Подорожі Патрімоніто об’єктами всесвітньої спадщини” випущена
в форматах CD та DVD. В цих мультфільмах йдеться про історії,
які трапляються з компанією юних друзів, і кожний з цих епізодів
присвячений одному з об’єктів всесвітньої спадщини. Патрімоніто
розповідає про історію цього об’єкта, про події, які там відбуваються,
можливі загрози, з якими може зіткнутися цей об’єкт, та про те, яким
чином можна зберегти його. З 2002 року в різних частинах світу було
знято трейлер та вісім епізодів, з якими можна ознайомитися на сайті
http://whc.unesco.org/en/patrimonito/.

Сьогодні глобальна мережа надає учням можливість „відвідати” об’єкти
всесвітньої спадщини в різних частинах світу віртуально. Якщо у вас є доступ до Інтернету, то ви можете відвідати wеb-сайт Центру всесвітньої Мапа всесвітньої
спадщини
спадщини ЮНЕСКО та ознайомитися з інтерактивною картою, за
допомогою якої можна знайти майже всі 936 об’єктів всесвітньої
спадщини (у відповідності до їх регіонального знаходження та категорії),
а також їх описання, відповідні документи та їхні фотографії.

Управління туризмом на об’єктах
всесвітньої спадщини
Головна мета збереження всесвітньої спадщини – дати можливість
людям відвідувати об’єкти спадщини, не завдаючи їм шкоди. Об’єкти,
краса яких збережена на належному рівні, стають улюбленими для
організаторів туристичних поїздок. Отже, кожен об’єкт всесвітньої
спадщини потребує правильної організації й управління туризмом.
Велику Китайську стіну було занесено до Списку всесвітньої спадщини
в 1987 році. Частина Великої стіни, до якої щороку приїжджають мільйони
жителів Китаю та іноземних туристів, – це цегляні й кам’яні секції біля
Пекіну, побудовані в часи правління династії Мін. Руїни, частині яких
виповнилося дві тисячи років, можна побачити в пустелі Гобі в провінції
Гансу. Посушливий клімат пустелі зберіг крихкі матеріали. Цю частину
Великої стіни відвідало порівняно небагато туристів, і тому насторожує,
що збільшення їх кількості може стати небезпечним для крихких частин
стіни.
Одним із природних об’єктів всесвітньої
спадщини, що викликають захоплення, є
Те-Вахіпоунаму на південному заході Нової
Зеландії. Його природна краса уціліла завдяки
тому, що Нова Зеландія віддалена від інших
країн. Це допомогло зберегти багатство
й унікальність її біологічного розмаїття.
Однак туристичний бум і розвиток транспорту
дали змогу багатьом туристам знайти шлях у
Нову Зеландію. Останнім часом було багато
дискусій, пов’язаних із пропозицією побудувати
шосе, що сполучає міста Хааст і Мілфорд, для
забезпечення доступу туристів. Ця пропозиція
має як переваги, так і недоліки.
Те-Вахіпоунаму,
Нова Зеландія.
© UNESCO/F. Dondau
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Завдання для учнів №28
БУДІВНИЦТВО ШОСЕ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТ
ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
Мета: зрозуміти різноманітність інтересів та поглядів
щодо розвитку туризму і всесвітньої спадщини

Рольова гра

Робота
в класі

Позакласні
заходи

Протягом
декількох
уроків і в
позаурочний
час

Географія,
математика,
мова

Аркуш із
завданнями
для учнів:
будівництво
шосе через
об’єкт
природної
спадщини,
короткі
описи, мапа
всесвітньої
спадщини

Розділіть клас на п’ять груп і роздайте копії аркуша із завданнями для
учнів кожної групи. Дайте завдання співвіднести твердження з потрібним
персонажем. Присвойте кожній групі й кожному персонажеві номер (від
1 до 5). Кожна група має написати твердження, за яке вона відповідає.

126

Після того як учні підготують свої твердження, кожна група має вибрати
одну особу для участі в дискусії, організованій у класі, з тим щоб викласти
позицію свого персонажа. Кожній групі слід вибрати одного учня в журі,
яке після обговорення ухвалить рішення про необхідність будівництва
шосе. Обговоріть ухвалені рішення.

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ

1. Останнє, що потрібне Новій Зеландії, – це дороги
в пустелі, які, поза сумнівом, будуть загрозою для
незайманих територій. Ми лише змінюємо дорогу, якою
туристи потрапляють до Нової Зеландії, а не залучаємо
додаткові ресурси. Цього не можна допустити.
Директор товариства захисту лісів і птахів

2. Зазвичай ми бачимо в цьому вирішення проблеми
залучення туристів на узбережжі. Це шосе компенсує
нам витрати. Якби 10% автобусів, що йдуть у Мілфорд,
прямували до Західного узбережжя, ми б подвоїли нашу
туристичну індустрію.
Генеральний директор Ради графства Вестланд

3. Шосе уздовж долини обов’язково спричинить
руйнування тонких болотяних екосистем, а шосе уздовж
передгір’я спричинить руйнування мальовничих місць.
Службовець лісового відомства

4. Ландшафт цих місць дуже мальовничий.
Будівництво шосе дасть новий напрям міжнародному
туризму – до Нової Зеландії, адже частина туристів
пересуватиметься машинами з Хааста в Мілфорд.
Міністр транспорту

5. Техніко-економічне обґрунтування
будівництва шосе засвідчує, що ніякої шкоди в цій
пропозиції немає, і витрати нації не будуть надмірними.
З об’єднання Південного Вестланду і Фердланду
можна здобути значну вигоду завдяки туризму.
Редактор газети „Отаго дейлі таймс”
Джерело: Вища школа Греймаут, Нова Зеландія

БУДІВНИЦТВО ШОСЕ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТ
ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
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Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина та туризм
Мистецтво

Створіть туристичну компанію, зробіть плакати, щоб залучити до об’єкта
туристів.
Створіть і за можливістю видайте для туристів буклети з інформацією про
об’єкт спадщини.
Намалюйте й відвідайте об’єкт спадщини, зробіть його ескізи, наприклад,
в абстрактному стилі, або створіть дизайн одягу.
Намалюйте плакат, що відображає необхідність охороняти об’єкти
місцевої/національної/регіональної всесвітньої спадщини, вивчіть їхню
історію, причини створення, а також зміну розташування у зв’язку
з розвитком туризму.

Географія/історія

Обговоріть, чи цей об’єкт спадщини залучає і чому (або чому ні) туристів
упродовж тривалого часу.
Обговоріть, чи пов’язана історія цього об’єкта з місцевим, національним
або регіональним туризмом.
Запропонуйте, як наочно розповісти туристам про історію об’єкта
спадщини.
Назвіть руйнування, завдані об’єкту туристами, й обговоріть способи
вирішення цієї проблеми, наприклад, альтернативні маршрути.

128

Інтернет

Використовуючи ключові слова „всесвітня спадщина” і „туризм”, знайдіть
в Інтернеті інформацію про всесвітню спадщину й туризм в окремих країнах
та регіонах.

Мова/література

Напишіть буклети з інформацією для туристів: загальну інформацію; для
інвалідів; для іноземців.
Напишіть рекламні слогани про об’єкт спадщини. Запишіть аудіокасету
про туристичні поїздки до об’єкта спадщини.
Обговоріть або організуйте нову рольову гру про цінності об’єкта
спадщини і про можливі загрози для нього від туризму. Перекладіть
інформацію про об’єкт іншими мовами.
Вивчіть рекламні буклети про місцеві, регіональні або національні об’єкти
всесвітньої спадщини.
Вивчіть посилання на будь-які об’єкти, що трапляються в художній
літературі або в історичних текстах; обговоріть, які уривки з літературних
творів можна включити в брошури та в інформаційні буклети для туристів.

Математика

Використовуючи графіки, схеми і статистичні дані, визначте напрямки
туризму і їхнє значення для об’єктів всесвітньої спадщини; підрахуйте
й запишіть результати опитування.

Суспільні науки

Проведіть опитування серед відвідувачів об’єктів всесвітньої спадщини.
Візьміть інтерв’ю в керівника об’єктом, дізнайтеся про позитивний
і негативний вплив туризму на збереження об’єкта спадщини.

Довкілля

Всесвітня
спадщина
і довкілля

Національний парк Кіліманджаро, Танзанія. © UNESCO / M. Batisse
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„Природу можна охарактеризувати
у різний спосіб: як основу для наукових
досліджень, як джерело й матеріал для
спостережень, здобуття досвіду і насолод
або як джерело натхнення”.
Нельсон Мандела, жовтень 1994 року

Всесвітня спадщина і довкілля
Молодь і збереження всесвітньої спадщини
Завдання для учнів №29

Міжнародна охорона довкілля
Веб-сторінки інших Конвенцій
Завдання для учнів №30
Показники глобальних проблем довкілля

Збереження біологічного
різноманіття шляхом збереження
об’єктів всесвітньої спадщини
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Завдання для учнів №31
Культурне та біологічне різноманіття
Еволюція і зникнення видів
Природний резерват Валле де Ме, Сейшельські Острови
Резерват дикої фауни Манас, Індія
Те Вахіпоунаму, Нова Зеландія
Завдання для учнів №32
Аркуш із завданнями для учнів: Мозаїка “Гондвана”
Завдання для учнів №33

Сталий розвиток з урахуванням
екологічних і культурних чинників
Національний парк Бан д’Арген, Мавританія
Завдання для учнів №34
Завдання для учнів №35
Підтримка тенденції стабільного розвитку на місцевому рівні
Завдання для учнів №36
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Майбутнє нашої планети

152

Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина і довкілля
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Цiлi
Знання
Допомогти учням розвивати знання й виробляти розумiння:
важливості охорони природного й культурного довкілля та взаємодії
людини і довкілля;
об’єктів всесвітньої спадщини як територій, що потребують охорони,
важливих для збереження біологічної різноманітності видів рослин і тварин,
яким загрожує зникнення;
Конвенції про охорону всесвітньої спадщини як важливого інструменту
в координації міжнародних дій з охорони довкілля.

Ставлення
Заохочувати прагнення учнiв:
дотримуватися суворих етичних правил щодо
збереження об’єктів всесвітньої спадщини,
відчувати свою відповідальність за охорону довкілля;
охороняти види й екосистеми (біологічну
різноманітність) для прийдешніх поколінь.

Умiння
Допомогти учням розвивати здiбностi:
брати участь в охороні довкілля, у збереженні об’єктів всесвітньої спадщини;
брати участь у процесі екологічно усталеного розвитку, необхідного для здоров’я
планети та її жителів;
забезпечити ефективне лідерство в збереженні всесвітньої спадщини.
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Всесвiтня
спадщина i довкілля

Молодь і збереження всесвітньої спадщини
Охороняючи об’єкти всесвітньої спадщини, ми одночасно зберігаємо
навколишній світ, його культурну і природну різноманітність, тим самим
підтверджуючи взаємодію людини й довкілля.
Збереження всесвітньої спадщини стосується основних проблем довкілля:
багатьом видам тварин і рослин загрожує зникнення, продовжується
скорочення біологічної різноманітності планети.
Заслуговує на увагу той факт, що збереження об’єктів всесвітньої
спадщини перебуває в контексті екологічно сталого розвитку, де,
наприклад, охорону території об’єкта здійснюють згідно з економічними
і ресурсними потребами місцевого населення. У Конвенції про охорону
всесвітньої спадщини йдеться про культурну і природну спадщину та про
особливі зв’язки між ними.
На цій підставі Конвенція надає унікальну можливість для такого підходу
до охорони довкілля, за якого поєднано охорону природних і культурних
об’єктів всесвітньої спадщини.
Станом на 2011 рік кількість природних об’єктів у Списку всесвітньої
спадщини сягає 183.
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На території цих об’єктів охороняються різні види рослин і тварин,
екосистеми, геологічні об’єкти, екологічні й біологічні процеси,
винятково красиві й естетично
значущі ландшафти. Ці об’єкти
спадщини охоплюють майже 10%
земного й водного просторів і є
територіями, що перебувають під
ретельною охороною та увагою.
Для того, щоб молодь могла
брати активну участь в охороні
довкілля, їй потрібно знати про
проблеми й труднощі, пов’язані із
цим процесом, та про необхідні
засоби для їх усунення.

Студенти вищої школи
Греймаут досліджують
льодовик у Те-Вахіпоунаму,
південний захід Нової Зеландії.
© UNESCO

Усвідомлення значущості Конвенції про охорону всесвітньої
спадщини для збереження довкілля
допоможе
досягнути
поставленої мети. У цьому розділі
окреслені
основні
проблеми
охорони довкілля і їхній вплив на
збереження об’єктів всесвітньої
спадщини.

Завдання для учнів №29
ЕКОСИСТЕМИ І ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
Мета: більш докладно ознайомитися з різними
видами екосистем і природними об’єктами всесвітньої
спадщини

Вправи

Робота
в класі

Протягом
двох уроків

Географія,
наука

Короткі описи,
мапа
всесвітньої
спадщини

Які види екосистем і форм земної поверхні трапляються у вашій
місцевості? Які особливості та характерні риси цих місць (болота й озера,
низовини) і які види рослин і тварин тут мешкають (водоплавні птахи на
водоймах і т. ін.)?
Дайте учням завдання вивчити короткі описи об’єктів спадщини, зробити
класифікацію 20 об’єктів природної спадщини за такими категоріями:
• ліси;
• узбережжя;
• гори.
Обговоріть отримані результати і дайте ідентичне завдання – розподілити
об’єкти спадщини у вашій країні також за цими трьома категоріями.
Дайте завдання у Списку всесвітньої спадщини знайти приклади:
•
•
•
•

коралових рифів;
лісів;
островів;
низовин.

Обговоріть результати.

Міжнародна охорона довкілля
Людству, яке зіткнулося з глобальним погіршенням довкілля: забрудненням
повітря, води і ґрунтів, глобальним потеплінням, озоновими „дірами”,
вичерпанням непоновлюваних ресурсів, зникненням рідкісних біологічних
видів і зменшенням біологічної різноманітності, доводиться вживати заходів
для усунення таких недоліків, збереження культурного і природного
розмаїття світу, забезпечення його стабільного розвитку для нинішнього
і прийдешніх поколінь.
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Охорона всесвітньої спадщини, а надто природної спадщини, сприяє розвитку
і збереженню довкілля. Окрім Конвенції про охорону всесвітньої спадщини,
існує декілька міжнародних договорів стосовно проблем охорони довкілля.
Інформацію про ці договори та про їхні секретаріати можна отримати на
web-сайті Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини було ухвалено протягом
двох місяців після першої Конференції ООН із питань охорони
довкілля в Стокгольмі (Швеція) у вересні 1972 року. Через 20 років
після Конференції в Стокгольмі світові лідери зустрілися в червні 1992 року в Ріоде-Жанейро (Бразилія) на Конференції ООН із довкілля та розвитку.
Метою цих переговорів було оцінити глобальне погіршення стану
довкілля й розробити план його збереження. Результатом переговорів
стало створення Постанови №21, що містить низку пропозицій стосовно
порятунку земної кулі, де в параграфі 36 акцентовано увагу на вирішальній
ролі освіти й участі молоді в заходах щодо охорони природи.
157 країн і Європейське співтовариство підписали Конвенцію про збереження
біологічної різноманітності. Дві інші міжнародні конвенції та постанова про
охорону лісу також були ухвалені на переговорах в Ріо-де-Жанейро.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату почала діяти з 21 березня 1994 року,
і її підписали 165 країн. Мета цієї конвенції – стабілізувати концентрацію газів,
що викликають парниковий ефект, і протистояти глобальному потеплінню.
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Конвенція ООН проти поширення пустель у країнах, що страждають від
серйозної засухи і/чи перетворення території на пустелю, особливо в Африці,
почала діяти з 26 грудня 1996 року. Її мета – зупинити людські страждання
й екологічні лиха, пов’язані із посухою й розширенням
пустель.
Конвенцію, що контролює умови боротьби
зі зникненням лісів, було ухвалено на
переговорах у Ріо. Її мета – закликати всі
країни до участі в озелененні планети,
посадках лісу й охороні природних
ресурсів.
Конвенцію про охорону видів дикої флори
і фауни, що зникають, було прийнято
в 1975 році. Вона встановлює порядок
міжнародного контролю за торгівлею
видами рослин і тварин, яким загрожує
зникнення. Конвенція забороняє всі комерційні
операції, фігурантами яких є представники
вищезгаданих видів дикої природи.

Національний парк
Ішкьоль, Туніс.
© INCAFO

Озеро Байкал,
Російська Федерація.
© UNESCO

Національний парк „W”,
Ніґер.
© UNESCO

Міжнародний договір про рослинні генетичні ресурси їжі та сільського
господарства , підписаний у 2001 році, почав діяти з 2002 року.
Міжнародна конвенція з охорони рослин , прийнята у 1995 році, почала
діяти у 2005 році.
Конвенція ООН з морського прав а, ухвалена у 1982 році, почала діяти
з 1994 року.
Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення (здебільшого як середовища існування водоплавних птахів) від
1971 року є міжурядовим договором, що уможливлює міжнародну співпрацю
стосовно збереження й розумного використання водних ресурсів.
Ресурсна роль водно-болотних угідь полягає в тому, що вони забезпечують
екосистеми та людей, що використовують їхні різноманітні генетичні ресурси,
біомасою, енергією, будівельними матеріалами тощо.
Загальна кількість водно-болотних угідь, розташованих на більш ніж 187
мільйонах гектарів, які мають бути включені до Рамсарської конвенції про
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, складає 1 929.
Мета програми ЮНЕСКО „Людина і біосфера” (Man and the Biosphere,
MAB) – вирішення конфліктів і проблем охорони довкілля, використання
природних ресурсів, вивчення впливу життєдіяльності людини на довкілля
і відповідальність суспільства за результати цієї діяльності. Біосферні
заповідники забезпечують збереження біологічного різноманіття, підтримують здоров’я екосистеми, дають можливість дізнатися про традиційні
форми земної поверхні, розширюють відомості про управління природними
ресурсами та про спільне вирішення проблем збереження природних
багатств.
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38 водно-болотних угідь, які внесено до Рамсарської конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, також являються об’єктами всесвітньої
спадщини, а саме:
(дані на листопад 2009)
Албанія

Бутрінті

Сіан-Каан

Алжир

Долина Тахрір
(асоційований
об’єкт всесвітньої
спадщини
з Тассилин-Аджер)

Система Лакусте Ехидос де
Хочімілько
Сан-Грегоріо Акапулько
(асоційований об’єкт
всесвітньої спадщини з Мехіко
(історичний центр і Хочімілько)

Австралія
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Мексика

Великий Бар'єрний
риф (асоційований
об’єкт всесвітньої
спадщини
з островом
Фрейзер)

Озеро Увс та болотисті
угіддя (асоційований об’єкт
всесвітньої спадщини
з басейном Увс-Нуур)

Національний парк
Какаду

Бізхар та озера (асоційований
об’єкт всесвітньої спадщини
з Королівським національним
парком Чітван)

Бангладеш

Мангрові ліси
у Сундарбані
(асоційований
об’єкт всесвітньої
спадщини
з Національним
парком Сундарбан)

Болгарія

Природній
заповідник
Сребарна

Нігерія

Національний парк Нігер

Канада

Дельта Пис-Рівер
та Атабаски,
місця гніздування
американських
журавлів (частини
об’єкту всесвітньої
спадщини
Національного
парку ВудБаффало)

Філіппіни

Морський ріф Туббатаха

Коста-Ріка

Національний парк
Кокосові острови

Румунія

Дельта Дунаю

Демократична
Республіка
Конго

Національний парк
Вірунга

Росія

Дельта Селенги ( частина
обєкту всесвітньої спадщини
Озера Байкал)

Франція

Мон-Сен-Мішель
та його затока

Сенегал

Національний пташиний парк
„Джудж”

Непал

Долина Гокіо з комплесом
ледникових озер (асоційований
об’єкт всесвітньої спадщини
з Національним парком
Сагарматха)

Угорщина/
Словацька
республіка

Печерний
район Аґґтелек,
Словацький Карст

Сейшели

Атол Альдабра

Угорщина

Національний парк
Хортобадь

Словацька
республіка/
Болгарія

Печерний район Аґґтелек,
Словацький Карст

Індія

Національний парк
Кеоладео

Словенія

Печери Скосян

Японія

Якусіма

Іспанія

Національний парк Доньяна

Казахстан

Водно-болотні
угіддя Нарзума,
ТенгізКоргалжинські
озера
(частина об’єкту
всесвітньої
спадщини СариАрка – степ та
озера Північного
Казахстану)

Швеція

Парковий район Лапонія

Ліван

Давнє місто Тір

Туніс

Національний парк
Ішкель

Мавританія

Національний парк
Банк-д'Арген

Великобританія

Острови Гоф і Інаксессібл

Біосферний
резерват дельти
річки Колорадо,
Лагуна Оходе-Льебре,
Національний парк
Баїя-де-Лорето,
Національний парк
Сабо Пульмо
(частини об’єкту
всесвітньої
спадщини території
Каліфорнійської
затоки)

США

Національний парк Еверглейдс

Йемен

Лагуна Детвах (асоційований
об’єкт всесвітньої спадщини
з Архіпелагом Сокотра)

Мексика

Лагуна Сан-Ігнасіо
(асоційований
об’єкт всесвітньої
спадщини
з Китовим
заповідником ЕльВіскайно)
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Веб-сторінки інших Конвенцій
Природна Спадщина
Конвенція про біологічне різноманіття:

http://www.biodiv.org

Конвенція про міжнародний обмін видами фауни
та флори, яким загрожує зникнення:

http://www.cites.org

Конвенція про мігруючі види:

http://www.unep-wcmc.org/cms

Рамсарська Конвенція про водно-болотні угіддя:

http://www.ramsar.org

Рамкова конвенція ООН про зміни клімату:

http://www.unfccc.de

Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням:

http://www.unccd.int

Культурна Спадщина
Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (Гаазька Конвенція):
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/war/html_eng/index_en.shtml
Запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі прав власності
на культурні цінності:
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/theft/html_eng/index_en.shtml
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Проект конвенції про захист підводної культурної спадщини:
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/water/html_eng/index_en.shtml
Конвенція УНІДРУА з питань викрадення або незаконного вивезення
культурних цінностей:
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm
Інші конвенції з питань культурної спадщини:
http://fletcher.tufts.edu/multi/cultural.html

Європейські культурні інструменти
Країни-члени Ради Європи також створили міжнародно-правові угоди.
Серед них:

Європейська конвенція про культуру:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/018.htm
Європейська конвенція про охорону археологічних цінностей:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/066.htm
Конвенція про охорону археологічних цінностей Європи:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm
Європейська конвенція про охорону археологічних цінностей (переглянута):
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm
Європейська конвенція про ландшафти:
http://www.nature.coe.int/english/main/landscape/conv.htm
Повний список договорів Ради Європи можна знайти на:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

Завдання для учнів №30
ДЕГРАДАЦІЯ ДОВКІЛЛЯ
Мета: визначити наявні або потенційні проблеми
охорони довкілля у вашій країні та їхній зв’язок
з об’єктами природної спадщини.

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
трьох уроків

Географія,
наука

Короткі описи,
мапа
всесвітньої
спадщини

Книги,
вирізки
газетних
статей

Дайте учням завдання перелічити основні наявні й потенційні проблеми
охорони довкілля у вашій країні та регіоні (зокрема ерозія, зміна клімату,
підвищення рівня води в морях, опустелювання, обезліснення). Поцікавтеся,
чи є які-небудь об’єкти місцевої, національної чи регіональної спадщини,
які перебувають під загрозою руйнування через ці проблеми.
Чи були вирішені будь-які проблеми охорони довкілля у вашій країні?
У який спосіб? За допомогою місцевих чи міжнародних дій?
Дайте учням завдання зібрати протягом тижня газетні статті про проблеми
навколишнього середовища, потім проаналізуйте зібрану інформацію.

Показники глобальних проблем довкілля
Більше двох третин всіх видів птахів світу є вразливими або
знаходяться під загрозою зникнення.

За останні 200 років щезла чверть усіх видів
птахів, особливо тих, які живуть на островах
в океанах.
Поступово
зменшується популяція
жаб, проте причини
цього залишаються
незрозумілими.

Зменшуються розміри
коралових рифів.
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Збереження біологічного різноманіття шляхом
збереження об’єктів всесвітньої спадщини
„Біорізноманітність”, або „біологічне різноманіття”, – термін, що означає
розмаїття всіх видів живих організмів, включно із різними видами тварин,
рослин, мікроорганізмів, генетичних ресурсів й екосистем, частиною яких
вони є. Збереження біологічного різноманіття Землі передбачає збереження
життя на Землі й має на меті охорону водних, морських і наземних місць
перебування та сфер існування мікроорганізмів. Збереження всесвітньої
спадщини – важлива складова глобальних міжнародних дій зі збереження
біологічного різноманіття.

Фауністичний
резерват Окапі.
Демократична
республіка Конго.
© IUCN/J.Thorsell
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Фауністичний резерват Окапі в Демократичній Республіці Конго занесено
до Списку всесвітньої спадщини. Він є природним місцем проживання
особливих видів тварин, важливих для збереження біологічного
різноманіття, і містить види, яким загрожує зникнення (критерій природної
спадщини (iv). У заповіднику є рідкісні види приматів і птахів та близько
5000 окапі з 30 000, що існують у світі.
Збереження екосистем є також важливою складовою збереження об’єктів всесвітньої
спадщини. Наприклад, резерват
Бар’єрний риф (Беліз) у Списку
всесвітньої спадщини значиться
з 1996 року; територія, що
перебуває під охороною, сягає більше ніж на 93 400 га.
Вона має виняткове значення,
оскільки на ній розташовані
коралові острови, піщані ключі,
мангрові ліси, прибережні лагуни, естуарії. Інші території
об’єктів всесвітньої спадщини
містять лісові екосистеми (наприклад, лісовий резерват Сінхараджа в Шрі-Ланці) і водні
угіддя (зокрема національний
парк Доньяна в Іспанії).
Втрата біологічного різноманіття, особливо екосистем, які зникають, зазвичай
не підлягає відшкодуванню, тому потрібно не лише знати про можливі загрози,
але й негайно діяти, щоб запобігти їх появі. З огляду на це, пріоритетним
є збереження екосистем, угруповань рослин, тваринних і природних
ландшафтів загалом, а не їхніх окремих видів.

Завдання для учнів №31
ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ
Мета: визначити можливі загрози біологічному
різноманіттю.

Дослідження

Робота
в класі

Позакласна
робота

Протягом
чотирьох
уроків

Наука, біологія

Записні
книжки,
олівці,
бінокль,
фотоапарат

Запитайте учнів, які з наведених нижче прикладів впливу на біологічне
різноманіття характерні для вашої місцевості:
• зміна природного середовища проживання (використання великих
ділянок з природною рослинністю під сільськогосподарські угіддя);
• поява нових видів (можуть витіснити місцеві рослини і тварини,
борючись за місце проживання);
• забруднення повітря, води, ґрунту;
• рудникові роботи;
• інше.
Запитайте учнів, чи чули вони про зменшення кількості місцевих птахів,
тварин чи рослин.
Чи були вжиті хоч якісь заходи для того, щоб зупинити скорочення
біологічного різноманіття?
Організуйте прогулянку в парк або ліс із тим, щоб ознайомитися
з біологічним різноманіттям вашої місцевості (підрахувати кількість
видів рослин і тварин). Запросіть батьків, щоб учні змогли поділитися
своїми відкриттями. Дізнайтеся в батьків, чи збільшилася або
скоротилася біорізноманітність, порівняно з часом їхнього дитинства
і юності.

Культурне та біологічне різноманіття
Культурні та природні об’єкти всесвітньої спадщини зазвичай демонструють
культурне та біологічне різноманіття.

„Необхідно поєднувати збереження культурного та біологічного різноманіття
для їх процвітання та використовувати для цього знання місцевих жителів про
те, як управляти місцевими ресурсами...”
Джеффрі А. Мак-Нілей, IUCN, „Природа і ресурси”,
т. 28, №3, 1992 рік
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Еволюція і зникнення видів
Еволюція видів – це тривалий природний процес. Нові види з’являються
внаслідок генетичних змін, що зумовлюють збільшення біологічного
різноманіття.
Одне із завдань збереження об’єктів всесвітньої спадщини полягає в необхідності зберігати ті природні об’єкти, на території яких є рекордна
кількість різновидів флори та фауни. Критерій природної спадщини (viі)
(один з чотирьох критеріїв відбору об’єктів для внесення до Списку
всесвітньої спадщини) застосовують до:

- природних пам’яток, що містять особливу наукову цінність для дослідження
історичного розвитку Землі;
- геологічних процесів, що характеризують розвиток форм земної поверхні,
а також
- до геоморфічних і фізіографічних утворень.
Викопні знахідки в Месселі (Німеччина) є прикладом об’єкта, занесеного до
Списку всесвітньої спадщини на підставі критерію природної спадщини (viі).
Це місце особливо багате на залишки ери еоцену (57 – 36 млн. років до н.е.),
що містять унікальну інформацію про ранні рівні еволюції ссавців.
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В Австралії суворо охороняють
викопні останки тварин (у Ріверслеї й Наракорті), за якими можна
простежити стадії еволюції своєрідної австралійської фауни (наприклад, сумчасті кроти й опосуми,
а також багато інших унікальних
і вже зниклих австралійських
ссавців, таких як сумчасті леви).
Цей об’єкт занесено до Списку
всесвітньої спадщини на підставі
(viі) і (viіі) критеріїв природної
спадщини.

Відкриття нових видів:
сосна Воллемі, реліквія з ери динозаврів
„У грудні 1994 року біля Сіднея (Австралія) виявили новий вид дерева –
сосну Воллемі, висота якої досягає 35 метрів. Діаметр стовбура – до 1 метра.
Незвичним було відкриття нового виду дерев, які можуть бути настільки
високими. Місце зростання сосни – каньйон, що перебуває під охороною,
із крутими схилами на північному заході від Сіднея; він служить схованкою
від пожеж, які виникають на найближчому плато, і тому дає можливість
цьому виду дерев так зростати й існувати. Відкриття нових видів дерев – це
нагадування про те, що деякі зразки біологічного різноманіття донині ще не
вивчено”.
Положення з адміністративного конспекту про охорону довкілля
в Австралії, 1996 рік, Співдружність Австралії.

Викопні рештки
Тварин, Ріверслей
і Каракурт, Австралія.
© UNESCO

Збереження біологічного різноманіття пов’язане з тим, що окремі види
рослин і тварин, які гірше пристосовуються до нових умов довкілля (до злив
і змін температури), погано розмножуються й гірше виживають. Тому вони
поступово зникають. Результати спостережень і вивчення викопних останків
засвідчують, що всі види рослин і тварин поступово зникнуть. Проте сьогодні
види зникають набагато швидше, ніж виникають. Це приклад незворотних
глобальних змін. Багато об’єктів було внесено до Списку всесвітньої
спадщини для того, щоб гарантувати збереження багатства флори і фауни.
Відповідно до нової версії Червоної книги, п’ята частина тварин і рослин
Землі знаходиться зараз під загрозою зникнення.

На сьогодні:
•
•
•
•

11% птахів, які залишилися
11% ссавців
5% риб
8% рослин

знаходяться під
загрозою зникнення

• Багато ссавців винищуються мисливцями.
• Рибальство та китобійна промисловість спричинюють значне
скорочення чисельності морських популяцій.
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Природний резерват Валле де Ме, Сейшельські Острови
Природний резерват Валле
де Ме, розташований у центрі
маленького острова Праслін
(Сейшельські Острови), внесено до Списку всесвітньої
спадщини в 1983 році. Пальмовий ліс на цій території
перебував у стані, близькому
до природного. Тут виростають
найбільші в світі кокоси, вага
яких досягає 20 кілограмів.

Природний
резерват Валле де
Ме, Сейшельські
острови.
© Nationat
Geographic
Society/W.
Curtsinger

Раніше весь острів був вкритий
різними видами кокосових
пальм, але надмірна експлуатація перетворила цю територію у невелику долину.
Екзотичні види тварин і рослин,
привезені з інших місць,
безперервне збирання кокосів
та пожежі негативно вплинули
на цінний пальмовий ліс.

Резерват дикої фауни Манас, Індія
Резерват дикої фауни Манас в Індії розташований у передгір’ї Гімалаїв, де лісисті
пагорби чергуються з пасовищами і тропічними лісами – житлом багатьох видів
тварин, яким загрожує небезпека. У Манасі, внесеному до Списку всесвітньої
спадщини в 1985 році, а до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває
під загрозою, у 1992 році, мешкають рідкісні види тигрів, карликові свині,
індійські носороги і слони. Найбільшою загрозою існуванню цих тварин
є браконьєрство. У 1990 році у Манасі було зафіксовано 80 носорогів, але
у 1997 їх популяція зменшилася до 37 тварин. Через браконьєрство у Манасі
було повністю знищено однорогого носорога, і за останнє десятиріччя не
надходило жодної інформації стосовно мешкання носорогів у цьому парку.
Завдяки впровадженню програми реабілітації робляться значні зусилля щодо
відновлення популяції носорогів у Манасі.

Те Вахіпоунаму, Нова Зеландія
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Те Вахіпоунаму розташовано на Південному острові Нової Зеландії. Значну
частину (близько 2,6 млн. гектарів, або 10% від території Нової Зеландії)
Те Вахіпоунаму — це болотисті низовини, високі гори і прямовисні скелі,
що падають прямо в океан. У цьому місці збереглися залишки величезних
льодовиків, які сформували долини, печери й ландшафти льодовикового
періоду. Віддаленість Нової Зеландії позначилася на унікальності
більшості птахів, тварин і рослин. Багато птахів перестали літати, а рослини
пристосувалися до злив. Наприклад, висота гігантської кахікатеї (білої сосни)
досягає 30 метрів. Такі ліси відомі як ліси динозаврів, оскільки вони з’явилися
в епоху динозаврів, 65 млн. років тому.
Прихід європейців на ці землі супроводжувався появою багатьох видів
хижаків і паразитів, тому деякі види місцевої фауни і флори почали зникати,
і зараз їм загрожує небезпека. Відокремленість, геологічні і кліматичні зміни
сприяли розвитку в Новій Зеландії таких видів тварин і рослин,
які неможливо знайти деінде. Однак ті ж самі умови, що
сформували унікальний рослинний і тваринний світ, на жаль,
зробили їхніх представників надзвичайно вразливими.
Полінезійці, перші емігранти до Нової Зеландії, які прибули
сюди близько 1000 років тому, розвели нові види тварин
і рослин у такій кількості, що цим зруйнували
природне середовище. До моменту приходу
європейців і поневолення Нової Зеландії
країна втратила 23% лісів, 30% птахів.
Найбільшою втратою стало зникнення моа
(величезної птиці, що не літає). У зв’язку
зі збільшенням кількості людей і хижаків
503 види рослин і тварин в Новій Зеландії
перебувають під загрозою зникнення, 44
види вже зникли.
Джерело: Вища школа Греймаут,
Нова Зеландія

Мапа
всесвітньої
спадщини

Завдання для учнів №32
МОЗАЇКА “ГОНДВАНА”
Мета: надати учням інформацію про континенти та
допомогти визначити, як територіальна ізольованість
допомагає збереженню природної спадщини.

Вправа

Робота
в класі

Протягом
двох уроків

Географія,
історія, наука

Мапа
всесвітньої
спадщини,
аркуш із
завданнями
для учнів:
мозаїка
“Гондвана”

Ножиці, клей,
карта світу

Розкажіть учням про давній материк Гондвану.
Враховуючи особливості скельних порід і викопних залишків, вчені вважають
Нову Зеландію складовою частиною суперконтиненту Гондвана, куди
входили Австралія, Африка, Південна Америка, Індія та Антарктида.
Нова Зеландія була, вірогідно, найважливішою ланкою, що з’єднувала
Гондвану з рештою світу, оскільки перебуває ізольованою відтоді, як
80 млн. років тому відкололася від Антарктиди та Австралії. Оточена
водою на 1600 кілометрів, країна прийняла перших поселенців тільки
тисячу років тому. А природня флора Нової Зеландії залишалася
недоторканою багато мільйонів років поспіль. Сьогодні Нова Зеландія
є однією з найменш заселених країн світу.
Поділіть клас на невеликі групи. Роздайте кожній групі копію аркуша із
завданнями для учнів та попросіть вирізати малюнки вздовж пунктирних
ліній, зібрати та приклеїти їх на континент Гондвана. Обговоріть, як розпад
Гондвани ізолював Нову Зеландію від решти світу та зберіг її флору і фауну.
Мапа
всесвітньої
спадщини

Порівняйте Гондвану з сучасними континентами.
Джерело: Вища школа Греймаут, Нова Зеландія
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АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
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МОЗАЇКА “ГОНДВАНА”

АРКУШ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ УЧНІВ
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МОЗАЇКА “ГОНДВАНА”

Завдання для учнів №33
ПОЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
ЗГІДНО З ВІДПОВІДНИМИ КРИТЕРІЯМИ
Мета: краще зрозуміти критерії відбору природних
об’єктів всесвітньої спадщини.

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
трьох уроків

Природознавчі
науки,
мистецтво

Фотографії,
мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Оберіть 25 природних об’єктів в різних частинах світу, використовуючи
короткі описи (зробіть копії необхідних сторінок або перепишіть їх, не
вказуючи критерії).
Поділіть клас на п’ять груп і дайте кожній групі описи п’яти обраних
об’єктів спадщини. Учні мають визначити локалізацію цих об’єктів на
мапі всесвітньої спадщини та критерії внесення їх до Списку всесвітньої
спадщини. Запропонуйте кожній групі обрати по одному представникові
для презентації їх пропозицій у класі. Порівняйте відповіді учнів з вірними
критеріями, зазначеними в коротких описах.
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Посилаючись на чотири критерії включення до Списку всесвітньої
спадщини природних об’єктів, запропонуйте учням скласти під кожен з них
список локальних, національних або регіональних об’єктів. Після цього
попросіть перевірити наявність цих об’єктів на мапі всесвітньої спадщини та
обговоріть результати. Запросіть учнів намалювати плакати із закликами до
збереження запропонованих ними об’єктів спадщини плакати.

Сталий розвиток з урахуванням
екологічних і культурних чинників
„Розвиток має бути сталим, щоб відповідати вимогам сучасників, проте не
позбавляючи майбутні покоління розвиватися на свій лад”.
„Довкілля і стабільний розвиток”, Париж, ЮНЕСКО, 1997 рік
У Конвенції про охорону всесвітньої спадщини йдеться про необхідність
підтримувати рівновагу між людством і довкіллям. Визначення всесвітньої
спадщини, у якому зроблено акцент на природній і культурній спадщині,
нагадує міжнародному співтовариству про взаємодію людини і довкілля, яка
є настільки фундаментальна, що потребує усталеного розвитку з урахуванням
екологічних і культурних чинників.

„Особливу роль у процесі розвитку потрібно надати природі, яка дає нам
можливості для духовного збагачення і є основою нашого життя”.
Джеффрі А. Мак-Нілей, IUCN,
„Природа і ресурси”, том 28, №3, 1992 рік
Багато небезпек для існування довкілля (вирубування лісу під сільськогосподарські угіддя, рибальство, забруднення) є наслідком прогресу
і зростання чисельності населення. Збереження спадщини й використання
ресурсів (у сільському господарстві, розробках руди, у лісовому господарстві) часто сприймаються як такі, що виключають одне одного. На цій
підставі нерідко заборонено використання ресурсів на територіях,
де є об’єкти всесвітньої спадщини, що перебувають під охороною. Проте
інколи для управління цими об'єктами найбільш ефективним підходом
є баланс між збереженням природної та культурної спадщини та
обмеженням використання ресурсів і можливостями сталого вжитку чи інших
економічних активностей так, щоб місцеве населення мало безпосередню
зацікавленість у збереженні даних об'єктів.

Національний парк Бан д’Арген, Мавританія
Цей парк у Західній Африці є місцем проживання мільйонів птахів.
Розташований він на узбережжі Атлантичного океану. Паркова територія —
це піщані дюни, болота, невеликі острівці, дрібні річки і струмки, морські
ділянки — ландшафт, що є прикладом винятково мальовничої природи та
значного біологічного різноманіття. Також у парку проживають різноманітні
перелітні птахи, всілякі види морських черепах і дельфінів.
Бан д’Арген відіграє важливу роль для економіки цього регіону: сім рибальських сіл існують завдяки багатим природним ресурсам, – також є підґрунтя
для виховання екологічно грамотних туристів. Традиційні способи риболовлі,
якими користуються місцеві жителі, не завдають шкоди природним ресурсам
парку. Проте якщо почати використовувати моторні човни і збільшувати
вилов, це негативно позначиться на поширенні птахів на цій території.
Національний парк
Бан д’Арген, Мавританія
© UNESCO/J. Thorsell
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Завдання для учнів №34
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Мета: зрозуміти важливість правильного управління
природними об’єктами всесвітньої спадщини.

Рольова гра

Робота
в класі

Протягом
декількох
уроків

Мова,
географія,
наука,
біологія

Мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Розкажіть учням про ситуацію, що склалася в Національному парку Бан
д’Арген в Мавританії, а потім організуйте рольову гру за заданим сценарієм,
що розгортається на території вигаданого об’єкта всесвітньої спадщини.
Поділіть клас таким чином, щоби гравці презентували різні групи інтересів.
Група бізнесменів зацікавлена в розвитку рибальства. Для фінансування
проекту вони знайшли кілька іноземних інвесторів. Однак адміністрація парку
та місцеві захисники довкілля занепокоєні, що зменшення кількості риби
може зашкодити птахам. Влада прагне до збільшення доходів місцевого
населення, проте не хоче руйнувати наявну збалансовану екосистему. Які
рішення можуть бути прийняті для досягнення взаємної згоди?
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Завдання для учнів №35
ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО
ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Мета: заохотити свідоме ставлення учнів до відходів.

Вправа

Робота
в класі та
позакласні
заняття

Протягом
декількох уроків
і декількох тижнів
позашкільного
часу

Мистецтво,
наука

Контейнери для сміття,
що підлягає переробці:
пляшок, паперу,
алюмінієвих і консервних
бляшанок, пакетів від
молока тощо

Поширеною причиною забруднення навколишнього середовища
є нераціональне використання ресурсів. Економне та помірковане їх
використання та повторна переробка можуть стати вирішенням цієї
проблеми. Всі ми повинні негайно замислитися над тим, яким може бути
наш внесок у ефективне використання ресурсів і їх переробку. Запросіть
спеціалістів із захисту довкілля поговорити з учнями на тему важливості
переробної промисловості. Попросіть учнів разом з батьками підготувати для
шкільної спільноти кампанію, спрямовану на переробку паперу, алюмінієвих
і консервних бляшанок, пляшок. Вирішіть, які відходи потрібно збирати
для переробки. На уроках образотворчого мистецтва зробіть плакати для
кампанії з переробки відходів. Разом з учнями оцініть результати кампанії.
Обговоріть збереження та підтримку об’єктів всесвітньої спадщини. Чому
важливо переробляти та повторно використовувати відходи, а не марнувати
їх?
Запропонуйте учням збирати сміття для утилізації та ефективної переробки
з метою підтримувати чистоту навколишнього середовища та місцевих
об’єктів спадщини.

Підтримка тенденції сталого розвитку
на місцевому рівні
Допомога місцевого населення в збереженні об’єктів спадщини могла
б бути набагато ефективнішою, якби люди мали можливість сталого
використовування території, що перебуває під охороною, зокрема об’єкти
всесвітньої спадщини. Проекти збереження й розвитку передбачають
надання допомоги територіям, що перебувають під охороною.
Особливого значення набуває участь місцевих жителів в організації й управлінні проектами щодо збереження об’єктів, якщо ці проекти мають на меті
забезпечення їх стабільного використання.

„Міста це чи природні парки, але без бажання й активної участі місцевого
населення в збереженні об’єкта жодні дії, спрямовані на охорону спадщини,
не матимуть результатів на перспективу. Тому дії зі збереження об’єктів
всесвітньої спадщини необхідно поєднувати з діями національних і місцевих
органів соціального та економічному розвитку суспільства”.
Бернд фон Дрост, директор Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Огляд всесвітньої спадщини № 3, листопад 1996 року

Завдання для учнів №36
СТЕЖКА СПАДЩИНИ
Мета: виховувати учнів сміливими, творчими людьми,
дати їм можливість більше дізнатися про довкілля

Вправа

Стежка спадщини в
Національному парку
Вуд-Баффало, Канада.
© S.Titchen

Робота
в класі

Позакласна
робота

Протягом
декількох
уроків і в
позашкільний
час

Суспільні
науки, фізика,
біологія
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Карти

Учні люблять пригоди й пошуки, тому запропонуйте їм стежку спадщини. Подумайте, якою вона буде – стежка природної спадщини,
стежка культурної спадщини, міської спадщини, квіткова стежка, фотоабо відеостежина. Після того, як ви визначите мету вашого маршруту,
принесіть у клас карти й розгляньте їх. Дайте учням завдання скласти план
маршруту і дослідіть декілька таких місць. Попросіть учнів підготувати про
цей маршрут буклет, де варто звернути увагу на особливості відвідуваних
місць.
Оберіть день для подорожі за маршрутом
(наприклад, вихідні дні, щоб не забирати
навчальний час). Під час походу ви зможете
приділити увагу розвитку сенсорних здібностей
(нюх, слух, зір і т. ін.).
Узявши за основу матеріали походу і те, як
впливає подорож на ваших учнів, організуйте
інші походи, до яких залучіть учнів інших класів,
шкіл, а також батьків і гостей.

Майбутнє нашої планети
Після Саміту Землі у Ріо-де-Жанейро, проведеного у 1992 році, загальна
кількість природних, культурних та змішаних об’єктів, внесених до Списку
всесвітньої спадщини склала 333, 183 з них є природними об’єктами
(серпень, 2011).

„У розвинених країнах відбулися зміни у використанні природних ресурсів –
покращилося використання енергії, води та землі… Зменшилося забруднення
повітря, води та грунту. Однак, у країнах, що розвиваються, ми спостерігаємо
погіршення ситуації з рівнем забруднення навколишнього середовища. Єдине
позитивне досягнення в тому, що ці країни зрозуміли невідкладність своїх
проблем й унеможливлення відокремити економічний та соціальний розвиток
від захисту навколишнього середовища”.
Мостафа Толба, Голова комісії з сталого розвитку, матеріали ЮНЕСКО,
№ 92, липень-серпень, 1997

Кількість об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
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Об’єкти, внесені до Списку всесвітньої спадщини
(1978-2010)

Джерело: Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Париж, 2010

Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина
і довкілля
Мистецтво
Виберіть улюблені учнями об’єкти природної спадщини та дайте
завдання намалювати їх.

Біологія
Виберіть об’єкт природної спадщини, близький до вашого регіону,
та зробіть список рослин, дерев, тварин тощо.
Порівняйте зі списком рослин, дерев, тварин, характерних для вашої
місцевості.
Вивчіть види рослин, тварин і геологічні риси об’єктів спадщини разом
з вашими учнями.

Іноземні мови
Налагодьте зв’язки з іноземною школою (наприклад, за допомогою
мережі асоційованих шкіл) і обміняйтеся поглядами про проблеми
довкілля та можливості впливу на збереження всесвітньої спадщини.

Історія
Виберіть об’єкт природної спадщини та дайте учням завдання
прослідкувати за змінами форми земної поверхні на території об’єкту
в минулому та теперішньому та подумати про можливі загрози
збереження цього об’єкту в майбутньому.

Географія
Виберіть об’єкт природної спадщини, що містить льодовики (ЛосГласьярес, Аргентина, короткі описи об’єктів всесвітньої спадщини),
та обговоріть можливі наслідки глобального потепління.

Мова
Виберіть об’єкт всесвітньої спадщини, якому, на думку учнів, може
загрожувати забруднення, та підготуйте рекламну кампанію з попередження забруднення та вдосконалення заходів, спрямованих
на збереження об’єкту.

Математика
Вивчіть види рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення
у вашій області, та підрахуйте процентні співвідношення.

Наука
Перевірте рівень забруднення води в місцевих річках та озерах.
Обговоріть, як забруднене повітря впливає на фасади будинків.
Обговоріть, як можна змінити поведінку людей задля збереження
об’єктів всесвітньої спадщини.
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Культура миру

Всесвітня
спадщина та
культура
миру

Історичний центр Варшави, Польща. © UNESCO
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„Думки про війну виникають у головах
людей, тому у свідомість людей слід
вкоренити ідею захисту миру”.
Преамбула до Статуту ЮНЕСКО

Всесвітня спадщина та
культура миру
Всесвітня спадщина та культура миру
Завдання для учнів №37

Об’єкти спадщини, що символізують мир
Завдання для учнів №38

Захист всесвітньої спадщини під час війни
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Завдання для учнів №39
Гаазька конвенція про захист культурних цінностей
у випадку збройного конфлікту
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Захист природної спадщини під час війни
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Всесвітня спадщина і права людини
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Аркуш із завданнями для учнів: Створення
кросворду “Всесвітня спадщина та мир”

Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина та культура миру
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Цiлi
Знання
Допомогти учням розвивати знання й виробляти розумiння:
об’єктів всесвітньої спадщини, що презентують світ, права людини й демократію;
етичних настанов ЮНЕСКО і Конвенції про охорону всесвітньої спадщини;
значущості недопущення расової дискримінації, важливості вияву терпимості
й пошани до різних народів та їхніх культур.

Ставлення
Заохочувати прагнення учнiв:
поважати інші народи і їхню культуру, закликати їх
до пошуку мирних шляхів урегулювання конфліктів;
співпрацювати й виявляти солідарність стосовно
збереження об’єктів всесвітньої спадщини.

Умiння
Допомогти учням розвивати здiбностi:
працювати в команді;
мирним шляхом врегульовувати конфлікти у своєму середовищі й допомагати
у цьому іншим, навчати шукати мирні способи вирішення проблемних ситуацій;
брати участь у політичному та суспільному житті;
сприяти діям ЮНЕСКО зі збереження об’єктів всесвітньої спадщини.
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Всесвітня спадщина
та культура миру

Всесвітня спадщина та культура миру
Мир – це заклик до недопущення насильства в стосунках не лише між
країнами, але й між окремими особами, соціальними групами, країною та її
населенням, людьми та їхнім довкіллям. Вивчення об’єктів природної
і культурної спадщини зі Списку всесвітньої спадщини допомагає нам
зрозуміти різні вияви миру, його грані, нагадуючи про прекрасні творіння
природи й людини, більшість із яких відображають внутрішнє прагнення до
свободи, справедливості, взаєморозуміння, пошани, любові і дружби. Все це
є одним із фундаментальних прав людини й невід’ємною складовою розвитку
кожної особистості, суспільства і світу в цілому.

Мир
1. а) Свобода від ворожих стосунків, стан відсутності війни з іншими націями або
спільнотами.
б) Підписання договору про мир між сторонами, що перебувають у стані війни.
2. Відсутність громадянських заворушень і безладів у суспільстві, збереження
і підтримання порядку.
3. Відсутність безладів і хвилювань.

Короткий Оксфордський словник
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„Неприйняття одним народом традицій і способу життя іншого народу
впродовж усієї історії людства було причиною підозрілості й недовіри між
народами, унаслідок чого це неприйняття дуже часто призводило до війни.
Жахлива світова війна, що тільки-но закінчилася, стала можливою через
відмову від демократичних принципів поваги до гідності людської особистості,
рівноправ’я і взаємоповаги, а також через насаджувану на ґрунті неуцтва
й забобонів доктрину нерівності людей і рас.
Щоб досягнути шанування і розвитку людської гідності, необхідно поширювати
культуру й освіту серед усіх людей на підставі справедливості, свободи й миру;
тому на всі народи покладений священний у цьому сенсі обов’язок, який слід
виконувати в руслі взаємодії та співпраці.
[…] Світ повинен базуватися на інтелектуальній та етичній солідарності людства”.
Преамбула до Статуту ЮНЕСКО

„Подібно до великої річки, яку підживлюють різні струмки, рух за культуру
миру підживлюється культурами, традиціями, мовами, релігіями й політичною діяльністю. Мета руху – світ, у якому культурне багатство існувало
б в атмосфері міжкультурного порозуміння, толерантності та солідарності”.
Рене С. Ромеро, координатор національної мережі
асоційованих шкіл ЮНЕСКО,
Національна комісія у справах ЮНЕСКО, Філіппіни

Завдання для учнів №37
ВИЗНАЧЕННЯ МИРУ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
Мета: зрозуміти взаємозв’язок між миром і всесвітньої
спадщиною.

Обговорення

Робота
в класі

Протягом
одного уроку

Історія,
громадянська
освіта, мова

Конвенція
про охорону
всесвітньої
спадщини, мапа
всесвітньої
спадщини,
короткі описи

Словник

Напишіть на дошці слово “мир” (або скажіть його вголос) і дайте учням
завдання написати якомога більше слів, що асоціюються з цим поняттям.
Нехай кожен учень прочитає свій список. Під час цього записуйте поруч зі
словом “мир” нові слова та відзначайте повтори. В результаті ви зможете
визначити, з якими словами слово “мир” асоціюється у учнів найчастіше.
Повторіть вправу зі словосполученням “всесвітня спадщина”, але перед
тим попросіть учнів знайти на мапі всесвітньої спадщини об’єкти, в назвах
яких є слова, що асоціюються з миром, гармонією, спокоєм або ворожістю
та війною (наприклад, меморіал, форт, мури, стіни). Після цього учням
необхідно обрати один або декілька об’єктів із тих, що асоціюються із
поняттям “мир”, і знайти додаткову інформацію (в шкільній бібліотеці,
енциклопедії чи Інтернеті) про них та про їхню роль у світовій історії.
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Об’єкти спадщини, що символізують мир
Багато об’єктів всесвітньої спадщини викликають особливе зацікавлення,
оскільки віддзеркалюють основні цінності миру і права людини. Тому
міжнародне співтовариство вживає заходів щодо їх надійнішого збереження.
Деякі з цих заходів мають особливий сенс. Наприклад, у назві „Міжнародний
парк миру Уотертон-Глейшер” наявне слово „мир”. Парк включено до
Списку всесвітньої спадщини в 1995 році. Це перший із парків такого
типу; він був створений у 1932 році унаслідок злиття двох парків, що межують, – Національного парку
Уотертон-Лейкс
у
канадській
провінції Альберта і Національного
парку Глейшер у штаті Монтана
(США). У парку багато льодовикових
утворень, таких як гірські амфітеатри,
льодовикові жолоби, льодовикові
озера.

Міжнародний
парк миру
УотертонГлейшер,
Канада/США.
© UNESCO

Меморіал миру в Хіросімі (Купол Генбаку), внесений до Списку всесвітньої
спадщини в 1996 році, є символом досягнення світової культури, який існує
вже більш ніж півстоліття – із дня застосування найбільшої руйнівної сили,
створеної людством.

„Значущість споруди в тому, що, з одного боку, її німі руїни свідчать про
величезну шкоду, заподіяну людьми, а з іншого – дають надію на те, що
у світі буде встановлено спокій і не повторяться події серпня 1945 року.
Коли 6 серпня 1945 року на Хіросіму скинули першу атомну бомбу, що
забрала життя 140 000 осіб, єдиною вцілілою будівлею була та, де зараз
розташований Меморіал. Епіцентр атомного вибуху виявився неподалік, і будівля
була пошкоджена. Коли почалася реконструкція міста, споруду зберегли в такому
вигляді й пізніше назвали „Купол Генбаку”. У 1966 році Рада міста Хіросіми
ухвалила рішення про охорону цієї будівлі. Із 1950 до 1964 року тривало
будівництво Меморіального парку миру, головною пам’яткою якого став Купол.
Із 1952 року кожного 6 серпня в парку проходить церемонія, присвячена
подіям 1945 року”.
Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS).
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Меморіал миру у Хіросімі
(Купол Генбалу), символ
миру, Японія. © UNESCO

Конвенція про охорону
всесвітньої культурної
і природної спадщини

Війна, яка розпочалася після поділу колишньої Югославії, зробила
старовинні квартали міста Дубровник (Хорватія) символом свободи
й миру. На прапорі цього чудового міста на узбережжі Далмації, відомого
як „перлина Адріатики”, уже багато століть написано слово „Libertas”
(„Свобода”). У XIII столітті місто стало важливим портом із потужним
флотом та безліччю представництв і торговельних палат у всій Європі.
Попри потужний землетрус 1667 року у Дубровнику збереглися церкви,
монастирі, палаци епохи бароко й Ренесансу, фонтани в готичному стилі,
а також кам’яна стіна, яка оточує місто. Проте ця стіна, що століттями
захищала місто від нападу з моря, не змогла захистити його від обстрілу
декілька років тому. Дубровник було внесено до Списку всесвітньої
спадщини, що перебуває під загрозою. За допомогою ЮНЕСКО вдалося
реставрувати зруйновані будинки і споруди. Місто стало символом
міжнародної солідарності, свободи й миру.

Старі квартали
Дубровника, Хорватія.
© UNESCO/J. Thorsell
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Зруйнування Дубровника
у 1991 році.
© UNESCO/D. Lefevre

Завдання для учнів №38
СВІТОВА СПАДЩИНА І МИР У ВАШОМУ РЕГІОНІ
Мета: розглянути об’єкти спадщини, що символізують мир.

Дослідження

Робота
в класі
і позашкільні
заняття

Протягом
одного уроку

Історія,
географія,
мистецтво

Короткі описи,
Карта
всесвітньої
спадщини

Книги
з історії
країни

Дайте учням завдання визначити, у яких об’єктах культурної та природної
(якщо можна – всесвітньої) спадщини були підписані мирні договори і які
об’єкти відіграли важливу роль в історичних подіях (основні битви, важливі
декларації).
Попросіть учнів зібрати і принести інформацію про ці об’єкти, а потім
у творчій формі (лист, малюнок) розповісти про їхні особливості.
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Захист всесвітньої спадщини під час війни
Під час війни багато об’єктів природної і культурної спадщини можуть
постраждати. Об’єкти як культурної, так і природної спадщини (особливо
флора і фауна) можуть бути знівечені внаслідок бомбардувань, використання
військової техніки на території парків, що перебувають під охороною, від
пожеж, масових переміщень людей. З огляду на те, що об’єкти природної
і культурної спадщини є важливим джерелом прибутків, у воєнний час їх
навмисно знищують.
У часи страждань і поневірянь, викликаних війною, збереження спадщини
може здаватися недозволеною розкішшю. Однак досвід переконує, що
збереження об’єктів під час війни є особливо актуальним, оскільки на їхній
території можуть бути розташовані національні бібліотеки, церкви, музеї,
університети, старовинні мости.
Прикладом цього є реконструкція історичного центру Варшави XVIII
століття, внесеного до Списку всесвітньої спадщини в 1980 році.
У серпні 1944 року більше ніж 85% міста було зруйновано фашистськими
окупантами. Після війни 5-річна кампанія щодо реконструкції центру міста,
яку організували місцеві жителі, сприяла відновленню церков, палаців
і ринку в їхньому первісному вигляді. Це взірець повної реконструкції
міста, що став об’єктом гордості і вираженням самобутності місцевого
населення.

Заклик молоді в Дубровнику:
„Більше зусиль і дій, спрямованих на мирне врегулювання
проблем, оскільки війни руйнують нашу спадщину”.

Завдання для учнів №39
РЕСТАВРАЦІЯ СПАДЩИНИ, ЗРУЙНОВАНОЇ
ПІД ЧАС ВІЙНИ
Мета: дізнатися про реставрацію об’єктів всесвітньої
спадщини.

Дослідження

Робота
в класі

Діяльність поза
школою

Протягом
одного або
двох уроків

Історія

Книги
з національної
історії та
літератури,
інтерв’ю

Попросіть учнів взяти інтерв’ю у своїх бабусь, дідусів, родичів або
сусідів літнього віку та дізнатися наступне:
• Якщо вони мають життєвий досвід, який стосується війн або
збройних конфліктів, то чи пам’ятають вони, які будівлі, культурні
або природні об’єкти сильно постраждали чи були зруйновані у їхній
країні? Чи були ці об’єкти реставровані? Яка думка ваших родичів
стосовно якості реставраційних робіт?
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• Чи знають вони приклади реставрації об’єктів всесвітньої
спадщини?
Попросіть учнів звести підсумки своїх інтерв’ю та використати
отримані висновки для подальшого обговорення з класом.

Гаазька конвенція про захист культурних цінностей
у випадку збройного конфлікту
У 1954 році світова спільнота, яка була свідком масових руйнувань культурної
спадщини під час Другої світової війни, прийняла в Гаазі (Нідерланди)
Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
Гаазька конвенція містить положення про охорону рухомих і нерухомих
цінностей, що мають особливе значення для культурної спадщини людства
незалежно від їхнього походження і власника.

Конвенція
про охорону
всесвітньої
культурної
та природної
спадщини

Преамбула до Гаазької конвенції 1954 року
Високі Договірні Сторони,
Констатуючи, що культурним цінностям було завдано значних збитків під час
останніх збройних конфліктів і що з огляду на розвиток військової техніки вони
щодалі більше наражаються на загрозу руйнування;
Маючи переконання, що збитки, завдані культурним цінностям кожного народу,
є збитками для культурної спадщини всього людства, оскільки кожен народ
робить свій внесок до світової культури;
Беручи до уваги, що збереження культурної спадщини має велике значення для
всіх народів світу і що важливо забезпечити міжнародний захист цієї спадщини;
Враховуючи те, що для ефективності захисту цих цінностей він має бути
організований ще в мирний час реалізацією як національних, так і міжнародних
заходів;
Вирішивши вжити всіх можливих заходів для захисту культурних цінностей,
Погодилися з нижчезазначеним ...
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Приєднуючись до Гаазької конвенції 1954 року, держава зобов’язана вживати
всіх необхідних заходів щодо збереження культурних цінностей на своїй
території. Це означає, що держава бере на себе зобов’язання:
зменшувати імовірність негативних наслідків від озброєних
конфліктів для культурних цінностей і вживати заходів щодо
охорони об’єктів не лише у воєнний, але і в мирний час;
встановити охоронні механізми; позначити особливо важливі
будівлі і пам’ятки спеціальними охоронними емблемами, які
сигналізуватимуть про те, що ці місця перебувають під охороною;
створити спеціальні військові підрозділи, які відповідатимуть за
охорону об’єктів культурної спадщини.

Гаазька конвенція 1954 року була застосована під час конфлікту 1967 року
на Близькому Сході, а також під час військових дій у Боснії та Герцеговині,
Камбоджі, Хорватії (пригадайте старі квартали міста Дубровник) та Іраку.

Завдання для учнів №40
ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ
СПАДЩИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Мета: вивчити Гаазьку конвенцію та зрозуміти необхідність
захисту навколишнього середовища під час війни.

Дослідження

Робота
в класі

Протягом
одного уроку

Історія,
громадянська
освіта

Гаазька
конвенція
1954 року

Обговоріть преамбулу до Гаазької конвенції 1954 року та спробуйте
знайти копію всієї конвенції в Національній Комісії ЮНЕСКО у вашій
країні. Обговоріть з учнями:
• історичний контекст створення Гаазької конвенції (період після
Другої світової війни);
• цілі конвенції та збереження об’єктів спадщини під час війни;
• у чому полягають подібності та відмінності Гаазької конвенції та
Конвенції про охорону всесвітньої спадщини;
• приклади збройних конфліктів або війн останніх часів, де
застосовувалася Гаазька конвенція;
• як війни руйнують довкілля.
Обговоріть, як війни руйнують наше навколишнє середовище.

Захист природної спадщини під час війни
Руйнування деяких найважливіших екосистем Землі внаслідок нещодавніх
воєн демонструє проблеми збереження природної спадщини в цих умовах
(використання військової техніки, пожежі, насильницьке переміщення
людей).
Прикладом таких руйнувань є Національний парк Кахузі-Б’єга в колишньому Заїрі, зараз – Демократичній Республіці Конго. Під час
війни 1996 року в Руанді на околиці національного парку,
що був місцем проживання рідкісного виду гірських
горил, якому загрожує знищення (їх досліджували
такі вчені, як Джордж Шеллер, пізніше професор
Гржимек і Діана Фоссі), було розбито 50-тисячний
табір біженців. Завдяки зусиллям ЮНЕСКО, вищого
уповноваженого ООН у справах біженців, допомозі
національних урядів, німецького агентства GTZ і за
фінансової підтримки Фонду всесвітньої спадщини
табір біженців було перенесено до іншого місця.
Гірські горили перебувають перед
загрозою зникнення. Національний
парк Бвінді, Уганда. © UNESCO
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Всесвітня спадщина і права людини
Боротьба за повагу й визнання прав людини завжди пов’язана з боротьбою
за мир, свободу і розвиток. З початку історії людства її асоціювали
з демократичними принципами й участю народу в керівництві країною.
Багато об’єктів всесвітньої спадщини втілюють ці ідеї, хоч і в різний спосіб,
інколи не зовсім очевидно. Підтвердити сказане можна на прикладі інших
об’єктів.
Острів Горе на узбережжі Сенегалу (столиця Дакар) із XV до XIX століття
був найбільшим центром работоргівлі на Африканському узбережжі.
З огляду на те що островом управляли португальці, данці, англійці і французи,
його архітектура відрізнялася контрастом між кварталами, де жили раби,
й елегантними будинками работорговців. Нині цей острів нагадує про експлуатацію людини людиною і слугує взірцем для примирення.
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Іншим нагадуванням про жорстокість і зневажання прав людини, про
страж-дання мільйонів безневинних людей є Аушвіц-Біркенау - німецький
нацистський концентраційний табір (1940 - 1945), внесений до Списку
всесвітньої спадщини в 1979 році. Його укріплені стіни, колючий дріт,
платформи, бараки, шибениці, газові камери і крематорій є свідченням
убивств 4 мільйонів осіб, зокрема дітей і людей похилого віку, 24
національностей (переважно євреїв), здійснених фашистами під час Другої
світової війни. Про це необхідно пам’ятати, щоб уникнути виявів жорстокості
в майбутньому. Усе це – жахливі наслідки чиїхось амбіцій.
Зараз на території колишнього концтабору розташований Національний
музей Аушвіц-Біркенау німецького нацистського концентраційного табору,
у якому відвідувачі можуть побачити тюремні й газові камери, крематорій.
Музей є історичним і дослідницьким інститутом, що містить унікальні архіви.
Він надає підтримку в боротьбі за мир, щороку його відвідують тисячі
людей, у тому числі й школярі з різних країн світу.

Аушвіц-Біркенау - німецький
нацистський концентраційний табір
(1940-1945), Польща.
© UNESCO/A. Husarska

Завдання для учнів №41
УПЕРЕДЖЕННЯ – ЗАГРОЗА МИРУ
Мета: не допускати нетерпимості та здійснювати
міжкультурне вивчення довкілля.

Обговорення

Робота
в класі

Позакласна
робота

Протягом
кількох
уроків

Історія,
громадянська
освіта, мови,
література

Книги
з історії,
енциклопедія

Дайте учням завдання розповісти про своє ставлення до важливих історичних
подій (наприклад, Перша і Друга світові війни, рабство), які характеризуються
виявом упередження, нетерпимості та нерівності, і підтвердити необхідність
забезпечення мирного майбутнього, написавши есе, вірші, намалювавши
малюнки, плакати, склавши музику або пісні.
Попросіть учнів співставити викладені ними думки і ставлення з тим, що вони
дізналися про всесвітню спадщину: що вони знають про інші культури і спосіб життя, про об’єкти всесвітньої спадщини, про прагнення до порозуміння
й поваги до інших людей, про глобальні проблеми довкілля.

Свобода – основна цінність і головна ідея деяких об’єктів всесвітньої
спадщини, наприклад Статуї Свободи й Індепенденс холу
в США. Статуя Свободи, внесена до Списку всесвітньої спадщини в 1984 році, стоїть на вході
в бухту Нью-Йорка і з 1886 року ніби запрошує
до країни мільйони людей. Цей пам’ятник,
заввишки 46 метрів, був створений у Парижі
французьким скульптором Фредеріком
Огюстом Бартольді, якому допомагав
Густав
Ейфель
(майбутній
творець
Ейфелевої вежі в Парижі). Символ
свободи став найвищим досягненням
техніки XIX століття. Те, що створення
Статуї отримувало фінансову підтримку
міжнародних фондів Європи, посилює
символічну цінність цього об’єкта всесвітньої
спадщини, що є взірцем міжкультурного обміну.
Індепенденс хол розташований у самому серці міста
Філадельфії (штат Пенсільванія). Тут у 1776 і 1787 роках було
підписано Декларацію про незалежність й ухвалено Конституцію США.
Універсальні демократичні принципи, викладені в цих двох документах,
особливо значущих в історії Америки і світу, надихнули законодавців
багатьох країн. Цей об’єкт спадщини було внесено до Списку всесвітньої
спадщини в 1979 році.

167

Індепенденс
хол, США.
© UNESCO

Завдання для учнів №42
СТВОРЕННЯ КРОСВОРДУ
“ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ТА МИР”
Мета: закріпити в свідомості учнів розуміння взаємозв’язку
між збереження всесвітньої спадщини та миром.

Вправа

Протягом
одного або
декількох
уроків

Громадянська
освіта

Мапа
всесвітньої
спадщини

Аркуш із завданнями для учнів:
створення кросворду “Всесвітня
спадщина та мир”, словник,
енциклопедія

Попросіть учнів скласти 2 списки, в одному з яких перелічити об’єкти
всесвітньої спадщини, а в іншому – поняття та слова, пов’язані зі словом
“мир” (синоніми: перемир’я, затишшя, гармонія, згода, спокій, тиша; слова,
близькі за тематикою: неагресивний, толерантний, ненасилля; антоніми:
війна, агресія, збройний конфлікт, боротьба, битва, ворожнеча).
Після цього запропонуйте їм створити свій власний кросворд, використовуючи назви об’єктів всесвітньої спадщини та слова з їхніх списків.
Як приклад можна використати матрицю, наведену в аркуші із завданнями
для учнів.
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СТВОРЕННЯ КРОСВОРДУ
“ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ТА МИР”

Міждисциплінарний підхід:
всесвітня спадщина та
культура миру
Мистецтво
Виберіть об’єкти всесвітньої спадщини, в назві яких є слова, пов’язані
з миром або естетикою.
Зробіть плакати, що закликають зберігати мир і об’єкти всесвітньої
спадщини.

Іноземні мови
Перекладіть слова, пов’язані з миром і спадщиною, на інші мови та
складіть їх список (наприклад, „paix” i „patrimoine” французькою,
„paz” i „patrimonio” іспанською).
Вивчіть глибше, протягом занять з іноземних мов, об’єкти всесвітньої
спадщини, пов’язані з миром.

Географія
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Читайте газети та вирізайте статті, в яких йдеться про конфлікти, що
виникають в різних частинах світу, і про їх можливий вплив на всесвітню
спадщину.
Розсортуйте та порівняйте вирізки відповідно до географічних регіонів
(Африка, Арабські країни, Азія та країни Тихоокеанського регіону,
Північна Америка, Латинська Америка та Карибські острови).
Визначте, які об’єкти всесвітньої спадщини розташовані неподалік від
локалізації конфліктів, та обговоріть, чи є ризик зашкодити цілісності
цих об’єктів.

Історія
Визначте об’єкти, які пов’язані з миром або символізують мир (у вашій
країні чи в інших регіонах), але не входять до Списку всесвітньої
спадщини. Обговоріть історичну важливість цих об’єктів.

Мова
Складіть список синонімів до слова „мир”, виберіть один з них і напишіть
невелике есей на тему взаємозв’язку миру та всесвітньої спадщини.

Математика
Виберіть об’єкт всесвітньої спадщини, як то острів Горе (Сенегал),
і підрахуйте, наприклад, кількість рабів, які пливли на човнах до
Америки. Складіть таблицю даних відповідно до десятиріч або століть
та обговоріть результати.

Культурна та природна спадщина України

Культурна
та природна
спадщина
України

Пам’ятник Богдану Хмельницькому, Київ.
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„Нема на світі України,
немає другого Дніпра”
Тарас Шевченко

Культурна та природна
спадщина України
Культурна та природна спадщина України
Географія та природа України
Історія
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Софійський собор та прилеглі до нього
монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра
Софійський собор
Києво-Печерська лавра
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174

				

180
180

182

Ансамбль історичного центру Львова

184

Резиденція Буковинських
і Далматинських митрополитів

186

Геодезична дуга Струве

188

Букові праліси Карпат
і реліктові букові ліси Німеччини

189

Народне мистецтво та ремесла України

190

Культурно-просвітницька діяльність
українських організацій

195

Об’єкти – кандидати на внесення
до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

196

Завдання для учнів №43
Матеріали

197
198

Цiлi
Знання
Допомогти учням розвивати знання й виробляти розумiння:
об’єктів національної спадщини як історичного скарбу, що потребує збереження
для майбутніх поколінь;
універсальної цінності об’єктів національної культурної та природної спадщини,
що знаходяться під охороною ЮНЕСКО;
географічних, історичних, природних та культурних особливостей сучасної
України.

Ставлення
Заохочувати прагнення учнiв:
знати історію, культуру та природу своєї держави;
цінувати об’єкти нематеріальної національної
спадщини: обряди, традиції, фольклор;
берегти культурні та природні багатства України,
як відлуння минулого та світло майбуття.

Умiння
Допомогти учням розвивати здiбностi:
презентації своєї країни в інтеркультурному середовищі;
бути свідомими лідерами у справі вивчення та збереження національної
культурної та природної спадщини.
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Культурна та природна
спадщина України
174

Культурна та природна спадщина України
Як незалежна суверенна держава, яка була
утворена 24 серпня 1991р. та отримала
визнання своєї незалежності де-факто та
де-юре переважною більшістю держав,
Україна є однією з тих світових країн, що
мають надзвичайні природні багатства,
великі культурно-освітні досягнення та
духовні надбання.
В України знаходяться визначні природні та культурні об’єкти, які презентують
природне різноманіття її території, її великий географічний, історичний,
інтелектуальний та мистецький потенціал.
Ці природні та культурні пам’ятки на території України свідчать про можливість
України зайняти гідне місце серед країн, які мають об’єкти Всесвітньої
спадщини та сприяють їхньому збереженню. На особливу увагу заслуговують
багаті традиції українського народного мистецтва, ремесел та фольклору.
Популяризація ідеї збереження українського народного мистецтва є одним
з провідних векторів діяльності багатьох державних та громадських
організацій та фондів України.
Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. Постійне представництво
нашої держави при ЮНЕСКО функціонує з грудня 1962 року у Парижі.
Координацію діяльності національних інституцій, яка пов’язана з участю
України в ЮНЕСКО, здійснює міжвідомча Комісія у справах ЮНЕСКО, яку
було створено у 1956 році, а у листопаді 1995 року Указом Президента
України її реорганізовано в Національну. У вузах та наукових закладах України
створено i діють 11 кафедр ЮНЕСКО в галузях лінгвістики, філософії
людського спілкування, застосування інформаційних та комунікаційних
технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики, екології
техногенних регіонів, прав людини i демократії.
У 1967 р. Україна приєдналася до проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Нині
в Україні нараховується 37 асоційованих шкіл ЮНЕСКО. З листопада 1990 р.
в Україні діє Українська асоціація клубів ЮНЕСКО, яка об’єднує близько 50
таких клубів. Участь України в програмній діяльності ЮНЕСКО дає змогу
українським фахівцям використовувати інтелектуальний потенціал Організації
та запозичувати корисний міжнародний досвід, отримувати певні кошти для
проведення в Україні міжнародних заходів по лінії ЮНЕСКО.
Канали ЮНЕСКО використовуються для популяризації серед світового
співтовариства української науки, культури та освіти. Iнформацiйнi видання
Організації оприлюднюють статті i матеріали про Україну. За сприяння

Державний
прапор
України.

ЮНЕСКО в Україні було видано низку книг, альбомів, матеріалів та публікацій.
Проведено цілу низку конференцій та досліджень. Важливе значення в цьому плані
має внесення ювілеїв видатних діячів та історичних подій українського народу до
спеціального календаря ЮНЕСКО та участь Організації та її членів у відзначенні
цих ювілеїв. У штаб-квартирі Організації проводяться українські виставки, концерти,
кiноперегляди, наукові конференції тощо.
За період членства в ЮНЕСКО Україна виступила ініціатором багатьох
міжнародних програм та проектів, зокрема щодо використання засобів інформації
з метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства i ненависті між
народами, що дало поштовх до розробки i прийняття відповідної Декларації (1978
рік). Україна була також серед iнiцiаторiв розробки Декларації про раси i расові
забобони, започаткування проектів стосовно ролі ЮНЕСКО у встановленні нового
міжнародного економічного порядку, вивчення та поширення слов’янських культур.
Попри той факт, що Україна є повноцінною дієвою особою міжнародних політичних,
економічних та гуманітарних процесів та бере активну участь у різноманітних
міжнародних програмах та проектах, які ініційовані провідними організаціями світу,
до 1990 року жодного українського об’єкту культурного та природного характеру
не було внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це зумовлювалося
різними причинами, зокрема протистоянням СРСР та США у „холодній війні”, яке
суттєво гальмувало не лише розвиток економічного та політичного співробітництва
соціалістичних та капіталістичних країн, але й культурну співпрацю.
Відповідно до наявної класифікації Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за географічним
принципом, Україна належить до регіону „Європа та Північна Америка”.
На сьогодні до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесено 5 об’єктів з України.
Три з них є об’єктами культурного характеру: Софійський собор та прилеглі до
нього монастирські будівлі та Києво-Печерська лавра у Києві, ансамбль історичного
центру Львова та Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів; один
науковий об’єкт: пункти геодезичної дуги Струве; та ще один – природничий
незайманий: букові праліси Карпат і реліктові букові ліси Німеччини.
Ще 15 об’єктів є претендентами на внесення до Списку всесвітньої культурної
та природної спадщини ЮНЕСКО. Безумовно, що цими двадцятьма об’єктами
культурне та природне багатство України не вичерпується.
Загалом відносини співробітництва між Україною та ЮНЕСКО розвиваються у руслі,
спрямованому, зокрема, на розширення участі українських інституцій у міжнародному
спiвробiтництвi в гуманітарній сфері.
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Географічна
карта України.

Україна – найбільша за площею країна з тих, що повністю розташовані
в Європі. Територія України складає 5,7% території Європи та 0,44% всієї
площі суходолу в світі. Столиця України – місто Київ.
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Згідно з вимірюваннями, які проводили у 1887 році географічне товариство
та військове відомство Австро-Угорської імперії, географічний центр
Європи знаходиться на території сучасної України. Про це свідчить знак
неподалік міста Рахова у Закарпатській області.
Україна межує з Білоруссю на півночі, з Польщею – на заході, Словаччиною,
Угорщиною, Румунією та Молдовою – на південному заході, а також із Росією –
на сході та північному сході. На півдні територію країни омивають Чорне
та Азовське моря.
Ландшафт України утворений хвилястими родючими чорноземними
рівнинами, рельєф яких поступово знижується з наближенням до Чорноморського узбережжя. У Чорне море впадають основні ріки України –

Крим, Балаклава.

Дніпро (з притоками Прип’ять та Десна), Південний Буг та Дунай. Загалом
в Україні налічується понад 4000 невеликих річок і близько 160 – довжиною
понад 100 км, та більше ніж 7000 озер.
Південний захід країни займають відроги Східних Карпат, де розташована
гора Говерла – найвища точка України (2061 м). На півдні України, на півострові Крим, є ще один гірський масив – Кримські гори. Саме у Криму,
на його південному узбережжі, існує зона субтропічного клімату, а на
більшості решти території України клімат помірно-континентальний.
Ця територія розташована у трьох природних зонах: лісовій зоні
з різноманітними змішаними та листяними лісами, зокрема з білою
(європейською) піхтою, сосною, буком та дубом; лісостепу (з переважно
дубовими лісами) та степу. Природна рослинність степу зараз збереглася
лише у заповідниках.
Фауна України представлена 28 000 видами тварин, серед яких 101 вид
ссавців (ведмеді, лосі, дикі кабани, олені, вовки), 350 видів птахів та понад
200 видів риб. Система заповідників, національних парків та природних
заказників, що дедалі розвивається, надає змогу частково зберегти
наявні та навіть розводити нові види диких тварин. На сьогодні в Україні
створено 15 біосферних заповідників, найбільші та найвідоміші з них –
Чорноморський, Поліський, Асканія-Нова, Український степовий, а також
Карпатський та Шацький природні національні парки.
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Біосферний заповідник
„Асканія-Нова”
ім. Ф.Е.Фальц-Фейна,
коні Пржевальського.

Історія
Україні випало на долю перебувати посеред великих цивілізацій Заходу
та Сходу – взаємодіяти та протистояти з ними. Українська історія сягає
далеких віків і починається задовго до Хрещення Русі Князем Володимиром
Великим у 988 році.
Через Україну проходили та засновували колонії та поселення стародавні
племена скіфів, гунів, сарматів, готів. Давні греки засновували колонії на
півострові Крим. Римські та грецькі історики знали про наш далекий край,
неодноразово згадуючи про „землю скіфів”, „землю антів” та величний
Борисфен (давньогрецька назва Дніпра).
Давньослов’янські народи – поляни, древляни та інші – поступово дійшли
до такого типу організації суспільства як держава. Першою державою
в українській історії стала могутня Київська Русь, правителі якої були визнані
сусідніми народами.
За періодом єдності та могутності Київської Русі почався час князівських
міжусобиць та територіальної роздробленості, який завершився втратою
незалежності руських земель та пануванням монголо-татарських ханів.
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Невдовзі після падіння монголо-татарського ярма сталося утвердження
литовсько-польської та козацької доби (кінець ХVІ – друга половина
ХVІІІ століть). У цей час українці зазнали підйому національної свідомості
та намагалися визначити свою подальшу історичну долю. Це ілюструють
такі події як Визвольне повстання під проводом Богдана Хмельницького,
епоха „Руїни” – міжгетьманські усобиці, драматична та неоднозначна роль
гетьмана Мазепи та ліквідація Запорозької Січі.
Період ХVІІІ – ХІХ століть відомий появою літературних і художніх
творів видатних українських письменників та поетів, художників, науковців,
таких як Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Микола Костомаров,
Тарас Шевченко та інші. Цей час також відзначився новими проявами
самовизначення українців: рухом гайдамаків, опришків, Коліївщиною,
повстанням Устима Кармалюка. Мали відголосок і загальноєвропейські
події, як то європейські революції 1848 року.

Золоті ворота –
головна брама
стародавнього Києва.

Тарас Шевченко
(1814 — 1861) —
український поет,
письменник,
художник.

Досить історично яскравим та трагічним виявилося для українців ХХ століття,
яке позначене відродженням національної державної ідеї. У 1917 - 1921
роках відбувалася Українська національна революція, панували ідеї української
державності – від повноправної автономії у складі Росії до Української
незалежної держави, що була проголошена ІV Універсалом Центральної Ради
Української Народної Республіки. Велике символічне значення в ті роки мав
Акт злуки – єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською
Народною Республікою.
Наступним був період української
державності в рамках Союзу Радянських
Соціалістичних Республік. Цей неоднозначний період відзначився як
досягненнями,
так
і
трагічними
сторінками. Зокрема збереглися гіркі
свідчення про голодні лихоліття
українського народу під час голодомору
1932 - 1933 рр., викликаного свідомими
та цілеспрямованими заходами вищого
керівництва Радянського Союзу і Української СРР на чолі зі Сталіним,
розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху
і
фізичного
знищення
частини
українських селян. У 1922 році українські землі були об’єднані в єдину
республіку – УРСР, в якій відбувся розвиток освіти, літератури, науки,
промисловості. УРСР мала окреме представництво в ООН та її спеціалізованих
установах.
Найвизначнішою подією української історії ХХ століття стало
набуття Україною незалежності у 1991 році, унаслідок чого повною
мірою запрацювала безпосередня демократія: вибори, референдуми;
активізувалося релігійне життя, свобода віросповідання набрала реального
змісту; розширилася сфера вживання української мови, зросла мережа шкіл
і класів з її поглибленим вивченням. Нового рівня розвитку досягло культурне
життя. Українське суспільство має можливість вільно висловлювати свою
точку зору, використовувати надбання світової культури та національної
культурної спадщини. Отримали можливість нового піднесення наука,
освіта, література, театр, усі види мистецтва. Зросла мережа виставок,
музеїв, розвиваються фізична культура і спорт.
Після здобуття незалежності в основу діяльності України на міжнародній
арені було покладено власні національні інтереси. Українська держава
виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно
сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо
бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.
Активністю і динамізмом відзначалася позиція України в Організації
Об’єднаних Націй (ООН). Незалежна Українська держава брала участь
у роботі всіх сесій Генеральної Асамблеї ООН.
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Софійський собор та прилеглі до нього
монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра
Ці дві монументально-історичні пам’ятки становлять єдиний об’єкт Всесвітньої
спадщини та занесені до списку ЮНЕСКО у 1990 році (за критеріями (i), (ii), (iii),
(iv) для культурної спадщини), однак в Україні вони є окремими національними
історико-культурними заповідниками.

Софійський собор
Софійський собор – видатна пам’ятка давньоруської архітектури XI ст.
Неповторний Софійський ансамбль на Старокиївській височині сформував
архітектурний образ Верхнього Києва. Він справляє величезне враження
своєю урочистою монументальністю та пишною бароковою святковістю.
Від початків свого існування Софія перебувала в епіцентрі державних подій
й була вмістищем мудрості. Літопис повідомляє про влаштування князем
Ярославом у 1037 році при Софійському соборі книгозбірні зі скрипторієм,
де перекладалися та переписувалися книжки.
Під час Батиєвої навали, у 1240 р., Софію було пограбовано та спустошено,
хоча сам собор уцілів і залишився чинним храмом. За митрополита Кирила ІІ
його полагодили та впорядкували. Відтоді в Софії відбувалися поставлення
ієрархів на єпископські кафедри Русі.
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Київ,
Софійський
собор.

Протягом наступних століть Софійський храм зазнав катастрофічного
руйнування від часу і людей. На початку ХVII ст. (за часів панування
католицької Польщі) навіть впала західна стіна Софії, головний вхід у собор
виявився заваленим її уламками.
Нова доба в історії Софії пов’язана з виникненням братського руху, яким
відзначалося національне відродження. Домігшись на сеймі 1632 року
офіційного відродження православної Церкви та отримавши висвяту в сан
митрополита, Петро Могила влаштував при соборі чоловічий монастир,
запросив на реставрацію Софії майстрів з Італії, Москви, численних українців.
Він також зібрав до Святої Софії мощі багатьох святих, устаткував її
богослужбовими книгами та церковним начинням.
Найзначніші роботи у Софійському соборі та на його подвір’ї проводилися
на зламі ХVII-ХVIII ст., за років слави й могутності гетьмана Мазепи й КиєвоПечерського архімандрита Варлаама Ясинського. Собор зовні набув того
вигляду, який здебільшого зберігся донині.

Свята Діва Марія —
фреска у центральному
апсиді.

Софійський собор сьогодні вміщує найбільш повний комплекс мозаїк і фресок ХІ століття. Зміст розписів та їхнє
розташування в Соборі підпорядковане
чітким іконографічним канонам, що на той
час склалися у Візантії. Монументальний
живопис органічно поєднується з архітектурою інтер’єру, складаючи з нею цілісний довершений ансамбль. Софія Київська –
яскравий взірець синтезу мистецтв. Від 2006
року здійснено великий комплекс заходів
щодо відродження Софії Київської як
загальнонаціонального духовного центру.
Ще у 1934 році уряд радянської України
прийняв постанову про створення Софійського заповідника. З 1994 року Заповідник Софія Київська має статус
Національного, він є одним з найбільших музейних закладів України. Крім
Софійського собору з ансамблем монастирських споруд до його складу
входять й інші пам’ятки світового значення: Золоті ворота, Кирилівська
та Андріївська церкви – в Києві, Судацька фортеця – в Криму.
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Києво-Печерська лавра
Дніпровські схили протягом багатьох століть прикрашає дивовижний
архітектурний ансамбль Свято-Успенської Києво-Печерської лаври –
однієї з найвизначніших святинь православного світу.
Згідно з „Повістю минулих літ”, автором якої є інок Печерської обителі
Нестор, у 1051 році подвижник Антоній, повернувшись до Києва із Святого
Афону, заснував у печері монастир. Аскетичний спосіб життя Антонія уславив
його на всій Руській землі. Навколо нього почали збиратися однодумці, яких
преподобний Антоній і постригав в іноки. Коли число братії зросло до ста,
князь Ізяслав подарував ченцям гору над печерами, де було побудовано
першу дерев’яну церкву.
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Київ,
Києво-Печерська Лавра.

Надзвичайно великий внесок зробила община Печерського монастиря
у розвиток вітчизняної культури. Ще в ХІ ст. тут зародилося літописання.
У 1113 р. найперший історик нашої країни Нестор Літописець закінчив
„Повість минулих літ” – перший систематизований літопис з історії
нашої Батьківщини. Саме у Печерському монастирі в ХІ ст. розвивалось
і образотворче мистецтво: чернець Аліпій став першим іконописцем
Київської Русі, навчившись цієї мудрості у греків.
Печерська обитель вважається також центром медицини Київської Русі.
Найвідомішим лікарем монастиря був Агапіт. В монастир по медичну
допомогу зверталися навіть великі князі. Тут на початку ХІІ століття було
засновано першу давньоруську лікарню, на основі якої пізніше виник
Микільський Больницький монастир.
Духовний вплив обителі поширювався далеко за межі Києва. Печерський
монастир став ще й центром підготовки православного духівництва.
У 1159 році Києво-Печерський монастир набув статусу „лавра”, яким
стверджується його верховенство.

У 1240 році місто Київ було зруйноване й пограбоване полчищами
степових кочовиків. Проте церкві вдалося встояти завдяки пільгам, що були
законодавчо закріплені спеціальними ярликами ординських ханів.
Вдалося зберегти рідну віру й під час влади князівства Литовського,
а згодом шляхетської Польщі. У ці часи значну роль відіграла лаврська
друкарня, заснована у 1615 році. Навколо неї збиралися визначні громадські
діячі, літератори, вчені та художники-гравери. У лаврській друкарні
побачили світ розкішно оправлені й прикрашені гравюрами Житія святих,
Євангелія, Акафісти, Псалтирі, букварі, календарі, твори з історії церкви.
Найзнаменитіші з них – „Часослов”, „Требник”, „Патерик Печерський”.
Видатне місце в історії монастиря посідає архімандрит, а згодом Київський
митрополит Петро Могила, який прямував до зміцнення позицій православної
церкви шляхом освіти. У 1631 р. митрополит Петро Могила заснував
у Києво-Печерській лаврі гімназіон, який об’єднав з Київською братською
школою й створив Києво-братську колегію, що у 1659 році перетворилася
на знамениту Києво-Могилянську академію.
Лавра зазнавала шкоди від землетрусів, пограбувань і пожеж, проте світські
й духовні управителі, ченці та прочани кожного разу відбудовували
її, відновлювали її повноцінне життя. Зокрема, значні реставраційні роботи
тривали майже півстоліття (починаючи з 1720 року) – у той період, коли
в українському мистецтві склався своєрідний стиль, що отримав назву
українського бароко. У спорудах Лаври цієї доби він представлений
архітектурою й монументальним живописом.
1873 року в Києві при Церковно-археологічному товаристві задля захисту
та зібрання церковних старожитностей, а також вивчення церковної
історії, було започатковано перший загальнодоступний музей Києва –
Церковно-археологічний. Його унікальна колекція налічувала понад 30
тисяч експонатів, серед яких – колекції старовинних книг Флавіанівської
бібліотеки.
Після жовтневих подій 1917 року для Києво-Печерської лаври почалися
дуже важкі в її історії часи, позначені гоніннями на церкву з боку держави
та войовничих атеїстів. Духовні та матеріальні цінності Лаври опинилися під
загрозою. Щоб зберегти й захистити їх, ентузіасти з числа освічених киян
домоглися прийняття постанови „Про організацію Музею культів і побуту” на
території Лаври. В роки „войовничого атеїзму” в Лаврі не було зруйновано
жодної споруди. Навпаки – створено музейне містечко, відкрито кілька
музеїв та виставок. Завдяки ним десятки тисяч пам’яток історії, мистецтва,
культури – безцінні духовні послання минулого дійшли до наших днів.
Архітектурний комплекс Києво-Печерської лаври є унікальним і одним
з найбільших музейних комплексів Східної Європи. Тут зосереджено 144
споруди, 122 з яких - пам’ятки історії та культури. Серед них – два унікальних
підземних комплекси, храми, пам’ятки архітектури XI-XIX століть.
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На
території
Лаври
розміщені
також Музей книги та друкарства
України, Музей українського народного декоративного мистецтва,
Музей
театрального,
музичного
та кіномистецтва України, Музей
історичних коштовностей України.

Київ,
Києво-Печерська Лавра.

Отже, Києво-Печерська лавра –
це видатна пам’ятка не тільки
слов’янської, але й загальносвітової
культури. Беручи до уваги винятковість
архітектурного ансамблю та роль
Лаври в розвитку вітчизняної та
світової культури, науки й освіти,
14 сесія міжнародного комітету
ЮНЕСКО у 1990 р. внесла
Києво-Печерську лавру до Списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ансамбль історичного центру Львова
Об’єкт внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1998 році (за
критеріями (ii) та (v) для культурної спадщини).
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Територія ансамблю історичного центру Львова складається з давньоруської
та середньовічної частини міста та території собору св. Юра на Святоюрській
горі.
Львів, заснований у пізньому середньовіччі, протягом кількох століть був
важливим адміністративним, релігійним і торговельним центром. Протягом
століть Львову завдали шкоди облога Османської імперії, завоювання
шведським королем Карлом XII, перехід до складу Австрії, військові дії
революції 1848 року, але попри всі ці випробування, середньовічне планування
міста збереглося до наших днів практично без змін. Також вціліло безліч
прекрасних будівель доби бароко та наступних століть. У 1918 році Львів став
частиною нової Республіки Польща, але після Другої світової війни його знов
було повернено до складу України.

Місто Львів.

Високий Замок та територія навколо нього є серцем міста. Історичний ареал
навколо площі Ринок разом з Середмістям містить архітектурні пам’ятки
культурно-духовного характеру. Це комплекс Успенської церкви, що поєднує
в собі традиції будівлі з каменю у стилі Ренесанс з місцевою традицією
тристоронніх дерев’яних храмів; Комплекс Вірменської церкви, збудованої
у 1363 році, з вірменським бенедиктинським монастирем і палацом вірменських
архієпископів; Латинський кафедральний собор у готичному стилі, з деякими
особливостями бароко; Бернардинський монастир, що поєднує в собі
італійський і німецький Ренесанс; залишки оборонних укріплень XIV
століття з Королівськими Арсеналами та Пороховою Вежою; Церква
Єзуїтів та Домініканський костел — одна з найграндіозніших споруд
доби бароко у Львові.
Виняткову історичну та культурно-духовну цінність має Собор Святого
Юра. Цей пам’ятник, побудований з каменю та цегли, поєднує архітектурні
традиції італійського бароко з традиційною схемою українського
просторового розташування. Він багато прикрашений монументальною
скульптурою та різьбленням.
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Собор святого Юра,
Львів.

Храм Святих
Ольги та Єлизавети,
Львів.

Резиденція Буковинських і Далматинських
митрополитів
Об’єкт внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2011 році (за
критеріями (ii), (iii) та (iv) для культурної спадщини).
Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів, побудована
чеським архітектором Йосипом Главкою у 1864 - 1882 роки, представляє
синергію архітектурних стилів і є видатним прикладом архітектури
XIX століття. Комплекс уособлює архітектурний і культурний вплив
візантійського періоду та православної церкви під час правління Габсбургів,
відображаючи політику релігійної терпимості Австро-Угорської імперії.
У 1864 році Йосип Главка, людина „срібного віку” європейської культури,
архітектор, громадський діяч, разом з тим патріот і творець чеської культури,
очолив будівництво комплексу Резиденції у Чернівцях – унікального
архітектурного ансамблю, який за своїми якостями не має аналогів
у світовій архітектурній практиці. Архітектурний ансамбль Резиденції
Буковинських і Далматинських митрополитів у Чернівцях за призначенням
є багатофункціональним комплексом, який поєднує функції світського
й клерикального адміністративно-територіального керування, церковного
богослужіння і духовного навчання, житла, громадського харчування
і готельного комплексу, господарського обслуговування.
Грандіозний задум ансамблю і подальше його втілення уособлювали
значний геополітичний вплив Буковинської православної церкви. Завдяки
зведенню цієї святині місто Чернівці одержало метафоричне визначення
Єрусалима на Пруті. Православна митрополія Буковини – найбільший
православний центр південно-східної Європи (на період будівництва).
Територія впливу митрополії: з 1873 року – архієпископат і митрополія
Буковини, Далмації з єпіскопствами Зара (у т.ч. місто Задар), Каттаро
(Сербія, у н.ч. місто Котор), Трієста (Крайна) Відня і Праги.

186

Чернівецький
національний
університет.

Резиденція Буковинських і Далматинських
митрополитів, м.Чернівці.

Грандіозні розміри ансамблю роблять його визначним планувальним
елементом архітектурного каркасу міста. Загальна площа комплексу
складає 8 гектар або 3,5% від усієї території історичного центру міста
Чернівці (226 га). Раціональне використання природних морфологічних
властивостей рельєфу (ансамбль розташований на височині гори Домінік –
природної частини найбільшої морфологічної форми міського рельєфу –
Чернівецького мису) створює сприятливі умови сприйняття архітектури усіх
споруд з різних ракурсів середмістя та у міському силуеті.
Центральний елемент архітектурно-просторової композиції ансамблю
Буковинської резиденції – курдонер, парадний церемоніальний двір. По
головній осі розміщений корпус Палацу Митрополита з бібліотекою,
Домовою церквою, парадною трапезною і Залом засідань Священного
Синоду; на першому поверсі передбачені покої для почесних гостей. Палац
у формі розтягнутої букви „Н” відокремлює парадний двір від закритого
парку. Корпус Духовної семінарії, зблокований з семінарською церквою,
розміщено по лівому флангу; будинок для приїжджих (пресвітерій, трапезна,
школа регентів) замикає каре двору праворуч. Архітектурний ансамбль
створює надзвичайно сильний емоційний вплив, що можна відчути у всій
повноті тільки при його відвідуванні: людей захоплює відчуття могутності,
величі, спокою, радісно-піднесеного настрою зустрічі зі святинею і з’єднання
з вищою силою небесного заступництва людства.
Сьогодні резиденція є просвітницьким і культурним центром Північної
Буковини та Східної Європи. В її стінах розміщенно Чернівецький
національний університет, заснований кайзером Францем Йозефом у 1875
році.
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Геодезична дуга Струве
„Дуга Струве” – це ланцюг тріангуляційних пунктів, а
саме закладених у землю двометрових кам’яних кубів,
що простягнувся на 2820 км по території десяти
європейських країн від Хаммерфест в Норвегії
до українського Ізмаїлу на Чорному морі, наскільки
можливо точно відповідно до 25-го градусу східної
довготи.

Геодезична дуга
Струве на мапі.

Ці опорні точки астрономічних спостережень були
закладені, а відстань між ними виміряна в період
1816 - 1855 років співробітниками Дерптської
(Тартуської; нині в Естонії) та Пулковської (нині
поруч з Санкт-Петербургом, Росія) обсерваторій.
Закладення ініціював російський астроном німецького
походження Фрідріх Георг Вільгельм Струве (він
же – Василь Якович Струве), який здійснив, таким
чином, перший достовірний вимір великого сегменту
дуги земного меридіану. „Дуга Струве” дозволила
точно встановити розмір і форму нашої планети, що стало важливим
кроком у розвитку наук про Землю та топографічного картування.
Це був винятковий приклад співробітництва в науковій сфері між вченими
різних країн і між їхніми монархами.
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Спочатку „дуга” складалася з 265 таких
тріангуляційних пунктів. Пункти на території
теперішніх України та Росії виявилися дуже
якісно побудованими. До об’єктів всесвітньої
спадщини увійшли 34 таких пункти (найкраще
уцілілих дотепер) в 10 країнах. Вони марковані
на місцевості найрізноманітнішим чином,
як то: видовбані в скелях поглиблення,
залізні хрести, піраміди з каменів або
спеціально встановлені обеліски.
Таким чином, можна було б віднести цей
об’єкт до типу трансрегіональних об’єктів,
тому він іноді називається „РосійськоСкандинавською дугою”.
28 січня 2004 року Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Латвія,
Литва, Білорусь, Молдова й Україна звернулись до Комітету Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО з пропозицією затвердити 34 пункти Дуги Струве,
які збереглися, як пам’ятку всесвітньої спадщини (за критеріями (ii), (iii) та
(vi) для культурної спадщини).
15 липня 2005 року на 29-й сесії Міжурядового комітету з охорони
всесвітньої культурної та природної спадщини, що проходила в місті
Дурбані (ПАР), було прийнято рішення про включення Дуги Струве до
Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Букові праліси Карпат
і реліктові букові ліси
Німеччини
Об’єкт внесено до Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО у 2007 році (за критерієм (ix) для
природної спадщини) та розширено у 2011
році.
Букові праліси Карпат і реліктові букові ліси
Німеччини являють собою приклад поточної
післяльодовикової біологічної та екологічної
еволюції наземних екосистем і є необхідними
для розуміння поширення бука в різноманітних
середовищах Північної півкулі.

Бук (Fagus).

У 2011 році до 29 278 гектарів словацьких та українських букових лісів,
включених до Списку всесвітньої спадщини в 2007 році, було додано п’ять
лісів Німеччини загальною площею 4391 гектар.
Букові праліси Карпат і реліктові букові ліси Німеччини – це транснаціональний композитний природний об’єкт. Букові праліси Карпат
складаються з десяти окремих ділянок, розташованих уздовж осі завдовжки
185 км від Рахівських гір та Чорногірського хребта в Україні на захід по
Полонинському хребту до Букових верхів та гір Вігорлат у Словаччині.
Майже 70 відсотків території належить Карпатському біосферному
заповіднику. Решта входить до складу Ужанського національного
природного парку, і лиш четверта її частка розташована у межах Східної
Словаччини. Реліктові букові ліси Німеччини включають п’ять окремих
лісових масивів, розташованих у різних частинах Німеччини.
Цей об’єкт на світовому рівні становить надзвичайну цінність як взірець
недоторканих природних комплексів помірних лісів та репрезентує найбільш завершені й найповніші екологічні моделі, де відображено процеси,
що відбуваються в чистих та мішаних лісостанах за різноманітних природнокліматичних умов.
Лише тут найкраще зберігся генофонд бука лісового
(Fagus sylvatica) та ряду інших видів з його ареалу.
„Букові праліси Карпат і реліктові букові ліси
Німеччини” є надзвичайно важливим об’єктом для
розуміння повної картини історії та еволюції роду
бука (Fagus), який завдяки своїй поширеності у північній півкулі є глобально важливим. Бук є однією із
найважливіших складових помірних широколистяних
лісів, які колись займали 40 відсотків території Європи.
Схили Карпат.

Важливо також, що ці праліси зростають на всіх ґрунтоутворюючих
породах, що зустрічаються в Карпатах (кристалічні породи, вапняки, фліш,
андезит), представляють 123 рослинні асоціації та володіють значним
біологічним різноманіттям. В порівнянні з іншими лісовими об’єктами
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, букові праліси Карпат і реліктові
букові ліси Німеччини вирізняються специфічною флорою та фауною
(особливо троглобіонтних видів), які додають екологічної комплексності
та завершеності цим екосистемам.
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Народне мистецтво та ремесла України
Витоки української культури знаходяться в стародавніх народних традиціях
та звичаях, які формувалися протягом століть переважно у сільському
середовищі. Спрадавна український народ жив працею, прикрашаючи
своє життя, свій побут витворами власного мистецтва. Вироби народних умільців – ковалів, різьбярів, художників, ткаль, вишивальниць –
використовувалися і в свята, і в будні.
Народні художні промисли в Україні є невід’ємною складовою української
культури. Вони увібрали в себе риси, притаманні окремим етнографічним
регіонам країни. З покоління в покоління передавалися таємниці
майстерності, вдосконалювалися прийоми обробки природних матеріалів. У
ряді населених пунктів (Опішня, Решетилівка, Косів, Богуслав, Гавареччина,
Петриківка, Діхтярі, Глиняни, Клембівка та інші) існували школи традиційного
народного мистецтва, художніх творів різних видів і жанрів традиційного
народного мистецтва. Гордість українців становлять: килимарство, ткацтво,
народне малярство та декоративний розпис, гончарство, дитяча іграшка,
вишивка, різьблення по дереву, народна дерев’яна скульптура, витинанка,
плетення з природних матеріалів, писанкарство, художня обробка металу,
кераміка, народне вбрання. Майстри з Західної України і досі славляться
виготовленням народних музичних інструментів – сопілки, бандури, трембіти
та інших.
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Картина на тканині
„Чорний птах”
Шевчук Ілона
(14 років),
м. Волочиськ.

Українське вжиткове мистецтво має давнє
коріння. Завдяки літописам і пам’яткам,
що дійшли до нас з доби Київської Русі
відомо, що вже тоді існували промисли,
які потім стали власне українськими.
Так, найдавнішими видами народного
прикладного мистецтва є різьблення по
дереву (дерев’яна скульптура), килимарство,
вишивка, гончарство й кераміка.
Найрізноманітнішим і найширше представленим в Україні є гончарський
промисел. Майже кожен регіон України представлений талановитими
майстрами-гончарами з яскравою творчою індивідуальністю. Їхні вироби –
пишно оздоблені глечики, горнята, миски, полумиски, макитри, куманці,
лембики, довжанки тощо – служили окрасою українського народного житла.
Наприклад, народній кераміці Тернопільщини властиві різні форми і своєрідні технічні засоби декорування – розпис, гравірування, гладження,
флендрування, заливання, мармурування. Димлений посуд виготовляли в Микулинцях, Заліщиках, Струсові, Скалаті, Устечку, Торському. Посудом
з підполивними розписами славилось містечко Буданів. На спеціальні
замовлення гончарі цього центру виробляли великі гладуни місткістю
близько 350 літрів.
Осередки гончарства виникали історично, відповідно до природного
розміщення родовища глин. Їх назви походять від назв сусідніх селищ. Так,
наприклад, відома городищинська та плахтянська кераміка, і славнозвісна
чорнодимлена кераміка з Гавареччини Львівської області.

Чорнодимлена кераміка (випалена за спеціальною технологією – без доступу
повітря) виникла як альтернатива традиціям
античної кераміки, і вже на початку нашої ери
мала свої осередки на території України та
сучасних держав Європи. В Україні ХVІІІ –
ХІХ ст. вона суперничала з традиційною
полив’яною керамікою.

„Полотно життя”
Барляк Діана
(14 років),
Миколаївська обл.,
с. Морське.

З XVII ст. в Україні поширився один
з різновидів кераміки — майоліка.
Майоліка набула широкого застосування
в багатьох містах України, хоча осередки
її виготовлення були лише в Києві, Ніжині,
Ічні, а пізніше — в Опішні, Косові та ін.
Майолікові вироби з кольорової глини,
вкриті поливою й розписані в народному
стилі, й нині прикрашають житла сучасних українців. Популярна досьогодні
й керамічна пластика: іграшка та скульптура.
Бронзоливарне виробництво в Україні, як довели археологи, відоме ще
з три-пільських часів (IV — II тисячоліття до н. е.). Традиції видобування
руди збереглися в Україні від Київської Русі. Давньоруські ковалі були
обізнані з технологічними прийомами кування, зварювання і термічної
обробки металів. Найскладніший спосіб орнаментації ювелірних
виробів, традиційний для Київщини — перегородчаста емаль. Пізніше
це мистецтво емальєрів поширювалось і на інші землі Київської Русі,
зокрема, Галич.
Золотарство розвивалося переважно у великих містах: Києві, Львові та
в деяких невеличких містечках Придніпров’я, особливо у Лівобережжі.
Цехові ремісники виготовляли переважно дорогоцінний посуд, коштовну
зброю, кінську збрую. Народні ж майстри займалися виробництвом саме
вжиткових речей для широких верств населення.
Майстри Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода продовжують
традиції давніх ковальських ремесел у своїх декоративних виробах:
решітках, свічниках-поставниках тощо.

Петриківський
розпис „Україночка”
Голуб Мілана
(10 років),
Миколаївська обл.,
с. Весняне.

Яскравою сторінкою увійшов в історію
культури українського народу й декоративний розпис. Початок свого
розвитку цей вид народного мистецтва
бере з настінного малювання, поширеного
з давніх часів у селах України. Одним з найвідоміших центрів, що здавна славився
своєрідним мистецтвом розпису в Україні,
є село Петриківка Дніпропетровської
області. Вже у ХVІІ столітті на основі
самобутнього запорізького декоративного
мистецтва виник незвичайний рослинноквітковий петриківський орнамент.
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Декоративний живопис, що народився в селі Петриківка на Дніпропетровщині,
і сьогодні прикрашає лаковані скриньки для коштовностей, таці, вишивані
рушники, стіни осель та комини старовинних печей.
Ще одним унікальним явищем у декоративному мистецтві України є розпис
великодніх яєць – писанок. Українські писанки – розмальовані яйця, що їх
дарували на Великдень родичам та друзям з найкращими побажаннями, зберегли
ще дохристиянські магічні символи–обереги, які повинні були охороняти своїх
володарів від злих чаклунських сил.

„Українська
писанка”
Анастасія
Конобродська
(14 років),
м. Київ.
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Мистецтво писанкарства було поширене в усіх
регіонах України. В залежності від регіону,
існують відмінності в композиції декору,
кольоровій гамі, поділі поверхні писанок.
У багатьох народів світу й дотепер існує
звичай використовувати яйця у Великодніх
святкуваннях, але вони переважно роблять
крашанки - варені яйця, зафарбовані в один
колір. В Україні ж писанкарство досягло
найвищого рівня свого розвитку і стало
окремим видом мистецтва, а писанка – одним
з культурних символів України.
Українські сорочки-вишиванки та рушники з усіх регіонів України –
яскраві приклади народного мистецтва вишивки, яке є відображенням
світосприйняття багатьох поколінь українського народу, починаючи з прадавніх часів. Одним з найпоширеніших елементів української вишивки
є кетяг калини – символ рідної землі, дівочої краси, материнської любові та
краплини крові невмирущого роду.
Ткацтво і килимарство - найдавніші ремесла, якими займалися українські
жінки, а у карпатському регіоні - чоловіки. Тканини виготовляли спочатку
для власного вжитку, але вже з IX - X ст. відбувалося відокремлення
цього домашнього ремесла як промислу, що задовольняв потреби
міського населення.
Художні тканини й досі відіграють значну роль в оформленні інтер’єру
житла, виготовленні народних костюмів тощо. Технологія домашнього
ткацтва трудомістка: це прядіння ниток, фарбування їх у різні кольори,
ткання на різних ткацьких верстатах (різноманітної конструкції) зі
застосуванням цілого ряду технічних прийомів. Матеріалом для
створення тканин було лляне волокно, коноплі, овеча вовна, які також
потребували значних затрат праці. Дбайливо зберігають місцеві традиції
ткачі Львівщини, Гуцульщини, Бойківщини, Івано-Франківщини.

Ганна-Марія Миронова,
(12 років), м. Київ, учасниця
Всеукраїнського культурноосвітнього проекту „Всесвітня
спадщина в руках молоді”.

Відродження віковічних традицій народних обрядів, традиційного народного
мистецтва та народних художніх промислів, та створення сприятливих умов
для творчості народних майстрів можна спостерігати в музеї народної
архітектури та побуту України в Києві, де регулярно відбуваються виступи
фольклорних колективів, присвячені традиційним святам українського
народу.
Музей розміщений на околиці Києва поблизу селища Пирогове. Він є одним із
найбільших музеїв-скансенів Європи. На його території (150 га) у спеціально
створеному ландшафтному середовищі відтворено особливості традиційної
сільської забудови й побуту всіх етнографічних регіонів України: Середньої
Наддіпрянщини, Полтавщини і Слобожанщини, Полісся, Поділля, Півдня,
Карпат. Упродовж існування музею було сформовано збірку пам’яток
народного будівництва XVI – початку XX ст. та етнографічну колекцію, що
налічує близько 80 000 експонатів.
Музей веде польові дослідження в галузі традиційного будівництва та
етнографії, будівництва експозицій, створення нових інтер’єрів, монтування
виставок. Також організовує та проводить в експозиції та за її межами
фольклорні свята, дні ремесел, відзначення пам’ятних дат; розробляє
наукові тексти. Музей має як експозиції, що представляють певні регіони,
так і тема-тичні: „Вітряки”, „Ярмаркове поле” та „Сучасне село”. Фондова
колекція нараховує близько 70 000 експонатів і біля 300 пам’яток народного
бу-дівництва.

Музей народної архітектури та побуту. Пирогово, м. Київ.
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Українські майстрині
демонструють своє вміння на
Національному Сорочинському
ярмарку, 2010.

Традиційно місцями, де б народні майстри демонстрували свої вміння, й де
б люди могли більше дізнатися про українські традиції, були ярмарки.
Кожного року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської
області відбувається свято – Національний Сорочинський ярмарок, який
збирає на сьогоднішній день сотні тисяч глядачів з України, а також з інших
країн світу.
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Більша кількість концернів та підприємств України вважають за честь
презентувати тут кращі національні досягнення в різних галузях вітчизняної
промисловості, а особливо – народні промисли певних регіонів. Із кожним
роком це яскраве й привабливе свято української культури, мистецтва,
народної творчості стає дедалі цікавішим і оригінальнішим.
Сорочинський ярмарок ввібрав в себе історію та традиції України,
став показом українського національного буття, відображенням історії
українського народу. З серпня 1999 року, згідно указу Президента України,
Сорочинський ярмарок має статус національного.

Культурно-просвітницька діяльність
українських організацій
Багаті українські традиції та різноманітні ремесла мають бути збережені для
наступних поколінь, і в цьому якнайкраще допоможе співпраця українських
державних, благодійних та громадських організацій, їхня активна участь
у спільних проектах, що впроваджуються під егідою ЮНЕСКО.
Фонд Влади Прокаєвої „Обдаровані діти – майбутнє України” ефективно
працює з вересня 2007 року, підтримуючи освітні, культурні та творчі
ініціативи, націлені на збереження культурної та природної спадщини,
національної культури, традицій та здобутків, допомагає обдарованій молоді з малозабезпечених сімей, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також підтримує талановитих юнаків і дівчат у їхній творчій діяльності.
У 2011 році за ініціативою Фонду пройшов Всеукраїнський культурноосвітній проект „Всесвітня спадщина в руках молоді” (World Heritage in
Young Hands), що базується на однойменній програмі Центру Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Проект мав за мету інформувати підростаюче покоління про унікальну цінність пам’яток культури та природи, а також
заохотити майбутніх лідерів до активної участі у процесі охорони,
збереження та популяризації всесвітньої спадщини, надаючи молоді
можливість адекватно та своєчасно реагувати на постійні загрози, що
постають перед спадщиною.
В рамках проекту проведено лекції, майстер-класи з українського народноприкладного мистецтва та тематичні екскурсії до об’єктів України, що мають
видатну універсальну цінність, а також Всеукраїнський конкурс молодіжної
творчості „Культурна спадщина України очима молоді”, підсумкова виставка
котрого відбулася 1 червня 2011 року в Палаці „Україна”. У червні 2011
року спільно з Представництвом ООН в Україні в рамках проекту до
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища відбулася акція
з висадки 50-ти деревовидних півоній „Зелена алея ООН”, що пройшла
у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка.

Учасники акції
з висадки 50-ти деревовидних
півоній „Зелена алея ООН”
у рамках Всеукраїнського
культурно-освітнього проекту
„Всесвітня спадщина в руках
молоді”, м. Київ.
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Об’єкти – кандидати на внесення до Списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Станом на 2011 рік, 15 об’єктів є претендентами на внесення до Списку всесвітньої
культурної та природної спадщини ЮНЕСКО:

№
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Назва об’єкту

Тип об’єкту та критерії

Рік подання

1

Історичний центр міста
Чернігів, ХI—ХІX століття

культурний (i, ii, iv)

1989

2

Культурний краєвид Каньйону
в Кам’янець-Подільському

культурний (i, ii, iv)

1989

3

Руїни стародавнього міста Херсонес,
ІV століття до н. е. – XII століття н. е.
(Крим)

культурний (ii, iii, iv)

1989

4

Могила Тараса Шевченка та
Шевченківський національний
заповідник (Черкаська обл.)

змішаний (критерії не вказано)

1989

5

Біосферний заповідник
„Асканія-Нова” (Херсонська обл.)

природний (критерії не вказано)

1989

6

Національний дендрологічний парк
„Софіївка” (Уманська обл.)

змішаний (критерії не вказано)

2000

7

Бахчисарайський Палац
кримських ханів (Крим)

культурний (i, iii, v, vi)

2003

8

Національний історикоархеологічний заповідник „Кам’яна
могила” (Запорізька обл.)

культурний (iii, iv)

2006

9

Миколаївська астрономічна академія
(м. Миколаїв)

культурний (ii, iv)

2007

10

Генуезька фортеця в місті Судак
(Крим)

культурний (ii, iv, v)

2007

11

Астрономічні обсерваторії України
(м. Миколаїв, м. Київ, м. Одеса, Крим)

культурний (ii, iv, vi)

2008

12

Історичний центр портового міста
Одеса

культурний (i, ii, iii, iv, v)

2009

13

Отримання статусу окремого об’єкту спадщини
Церквою Святого Кирила та Церквою Святого
Андрія (у складі Національного заповідника
„Софія Київська”, м. Київ)

культурний (i, ii, iii, iv)

2009

14

Дерев’яні церкви XVI – XIX століть
Карпатського регіону України та Польщі
(Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська
області)

культурний (iii, iv)

2010

15

Торгівельні пункти та укріплення на генуезьких
торгівельних шляхах від Середземномор’я до
Чорного моря (Крим)

культурний (ii, iv)

2010

Таким чином, попереду внесення нових культурних і природних об’єктів
від України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наскільки швидко
і дієво буде проходити ця процедура, залежить від розуміння важливості
цього заходу на рівні держави й суспільства, від координації сумісних зусиль
центральних і місцевих державних органів влади, керівництва національних
історико-архітектурних і природних заповідників, на території яких
розташовані об’єкти-номінанти, та громадських організацій. Але в основі
лежить усвідомлення важливості збереження та поширення інформації про
культурну та природну спадщину України серед наших громадян, зокрема
молоді.

Завдання для учнів №43

Українські народні ремесла та мистецтво
Мета: зрозуміти важливість народних ремесел та мистецтва
як національного культурного багатства та необхідності їх
збереження

Обговорення

Робота
в класі

Позакласні
Протягом
заходи
декількох уроків
і в позаурочний
час

Історія,
географія,
суспільні
науки

Записні
книжки,
олівці,
фотоапарат

Запитайте в учнів, з якими з українських народних ремесел вони
знайомі, попросіть учнів пригадати, які предмети народного вжитку
вони бачили чи використовували в побуті.
Виберіть день для візиту до одного з найближчих країнознавчих
музеїв або виставки для того, щоб вивчити експозицію та намалювати
або сфотографувати експонати, які їм більше всього сподобаються.
Попросіть учнів розповісти про свої дослідження та поділитися
думками про те, що вони дізналися про багату українську культуру
в музеї або на виставці, та про важливість збереження цих народних
ремесел та мистецтва.
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За матеріалами:
Офіційного сайту Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО http://whc.unesco.org
Офіційного сайту Міністерства закордонних справ України http://www.mfa.gov.ua
Офіційного сайту Національної комісії України у справах ЮНЕСКО http://www.unesco.org.ua
Офіційного сайту Національного заповідника „Софія Київська” http://nzsk.org.ua
Офіційного сайту Національного Києво–Печерського історикокультурного заповідника http://www.kplavra.kiev.ua
Офіційного видання „Урядовий кур’єр”, 24 липня 2007 року, №130 –
http://cbr.nature.org.ua
та ін.
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Додаткові матеріали

Додаткові
матеріали
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“Нам необхідні цікаві та доступні
навчальні матеріали, які допоможуть
зрозуміти важливість всесвітньої
спадщини. Молодь повинна брати
участь у їх підготовці”
“Наша обіцянка”, Перший міжнародний
форум з всесвітньої спадщини,
Берген, Норвегія

Додаткові матеріали
Глосарій

201

Контактні адреси

205

Штаб-квартира ЮНЕСКО
Регіональні та субрегіональні офіси ЮНЕСКО
Організації-партнери

Список довідкової літератури
Безкоштовні матеріали ЮНЕСКО
Матеріали ЮНЕСКО, які можна купити
Інші матеріали, які можна купити
Список контактів

205
207
213

215
215
217
218
219

Короткі описи об’єктів всесвітньої спадщини 221
200

Мапа всесвітньої спадщини

239

Конвенція про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини

251

Глосарій
The Associated Schools Project (ASP) – проект „Асоційовані
школи ЮНЕСКО”
Був створений, щоб мобілізувати школи в усьому світі для посилення ролі
освіти в поширенні ідей культури миру, толерантності та міжнародного
розуміння. На сьогодні у 180 країнах усього світу існує понад 9 тисяч шкіл,
які поповнили мережу ASP і беруть активну участь у розробці нових освітніх
підходів, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Biodiversity, or biological diversity – біорізноманітність (біологічне різноманіття)
Йдеться про різноманітність усіх форм життя; це поняття охоплює різні наземні
рослини, тварини, мікроорганізми, а також їхні гени й екосистеми, частиною
яких вони є.

Conservation – збереження
Цей термін тлумачать як комплекс заходів, спрямованих на збереження
особливо цінних об’єктів спадщини у вигляді, близькому до первісного.
Збереження може передбачати діяльність щодо підтримки, збереження,
реставрації та реконструкції об’єктів спадщини.
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Застосовують для відбору об’єктів, що мають визначну універсальну цінність,
для внесення до Списку всесвітньої спадщини.

Culture of peace – культура миру
Міждисциплінарна програма, яка охоплює заходи, здійснювані ЮНЕСКО
з метою залучення до цінностей, які втілюють ідею миролюбності,
толерантності та ненасильства.

Cultural heritage – культурна спадщина
У Конвенції про охорону всесвітньої спадщини культурна спадщина
потрактована як: історичні пам’ятки, архітектурні ансамблі та унікальні
місця, які мають визначну універсальну цінність з точки зору історії,
мистецтва чи науки.

Cultural landscapes – культурні ландшафти
Природні ландшафти, що зазнали суттєвих змін унаслідок діяльності людини.

General Conference of UNESCO – Генеральна конференція
ЮНЕСКО
Представники всіх держав-членів ЮНЕСКО кожні два роки проводять
Генеральну конференцію, щоб ухвалити програму й бюджет Організації.

Глосарій

Criteria (plural), criterion (singular) – критерії (критерій)

ICCROM
Міжнародний дослідницький центр збереження й реставрації культурної
власності. ICCROM надає експертну допомогу щодо збереження об’єктів
культурної спадщини й організовує курси з техніки реставрації.

ICOM
Міжнародна рада музеїв. Сприяє розвиткові музеїв та здійснює професійну
підготовку співробітників музеїв у всьому світі.

ICOMOS
Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць. Оцінює технічний
стан об’єктів культурної спадщини та культурних ландшафтів, представлених
для включення до Списку всесвітньої спадщини.

IUCN
Міжнародна спілка охорони природи і природних багатств. IUCN консультує
Комітет всесвітньої спадщини з питань добору природних об’єктів для
включення до Списку всесвітньої спадщини.

List of World Heritage in Danger – Список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою
Включає ті об’єкти всесвітньої спадщини, яким, на думку Комітету всесвітньої
спадщини, загрожує небезпека настільки серйозно, що для їх збереження
потрібні колективні зусилля міжнародних природоохоронних установ.
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Member State – держави–члени
Країни, які є членами ЮНЕСКО.

Natural Heritage – природна спадщина
У Конвенції про охорону всесвітньої спадщини природна спадщина кваліфікована як: природні пам’ятки, геологічні й фізіографічні утворення
та визначні природні місця.

Nomination – номінація
Процес подання об’єкта державою-учасником Конвенції для включення
до Списку всесвітньої спадщини. Для номінації потрібно заповнити
спеціальну форму, яку потім надсилають до Центру всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.

Outstanding universal value – визначна універсальна цінність
Якщо об’єкт спадщини має визначну універсальну цінність, це означає, що
зникнення цього об’єкта буде непоправною втратою для всіх народів світу.

Patrimonito – Патрімоніто
Вигаданий персонаж, що представляє юного помічника, який охороняє
всесвітню спадщину. Як термін був уведений учасниками Першого молодіжного
форуму всесвітньої спадщини, що відбувся в Бергені (Норвегія) у 1995 році.

State Party (singular), States Parties (plural) – держави-сторони
Держави, що приєдналися до Конвенції про охорону всесвітньої спадщини.
Вони визначають об’єкти, розташовані на їхній національній території, з метою
розгляду для внесення до Списку всесвітньої спадщини. У ході номінації
держави-сторони презентують звіт про охорону об’єктів та план управління
ними. Держави-сторони повинні охороняти внесені до списку об’єкти
всесвітньої спадщини й періодично інформувати ЮНЕСКО про їхній стан.
Представники всіх держав-сторін Конвенції зустрічаються раз на два роки
на Генеральній Асамблеї в рамках чергової сесії Генеральної конференції
ЮНЕСКО. Тут вибирають Комітет всесвітньої спадщини, обговорюють
фінансове становище Фонду всесвітньої спадщини й ухвалюють рішення щодо
ключових питань.

Tentative List – попередній список
Кожній державі-учасниці Конвенції пропонують подати Комітетові всесвітньої
спадщини попередній список, де перераховано ті цінності культурної та природної спадщини, які вона має намір запропонувати для внесення до Списку
в найближчі 5–10 років.

United Nations (UN) – Організація Об’єднаних Націй (ООН)
Міжнародна організація, до складу якої входить 193 суверенні держави
станом на серпень 2011 року. Вона була створена після Другої світової війни
для підтримання миру й безпеки, встановлення і розвитку дружніх відносин
в інтересах соціального прогресу, для покращення добробуту людини та
захисту її прав.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй
з питань освіти, науки і культури)
Самостійна міжурядова організація. До складу ЮНЕСКО входить 193 держави
та ще сім у статусі Асоційованих членів (на серпень 2011 року). Мета ЮНЕСКО
полягає в тому, щоб укоренити у свідомість людей ідею захисту миру шляхом
міжнародного інтелектуального співробітництва.

UNESCO World Heritage Centre – Центр всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО
Відповідає за виконання постанов Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

UNESCO Young People’s World Heritage Education Project –
Проект ЮНЕСКО з навчання молоді всесвітньої спадщини
Міжрегіональний проект, розроблений Центром всесвітньої спадщини та
Департаментом освіти (відділ проекту асоційованих шкіл). Основна мета
– запровадити вивчення всесвітньої спадщини в школах усіх регіонів світу
для того, щоб люди розуміли значущість об’єктів всесвітньої спадщини й
усвідомлювали необхідність їх збереження.
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World Heritage – всесвітня спадщина
Об’єкти культурної та природної спадщини, що мають визначну універсальну
цінність, включені до Списку всесвітньої спадщини.

World Heritage Bureau – Бюро всесвітньої спадщини
До складу Бюро, що збирається двічи на рік і готує роботу Комітету, входять
сім членів Комітету всесвітньої спадщини.

World Heritage Committee – Комітет всесвітньої спадщини
Міжурядовий комітет у складі 21 представника, які відповідають за
впровадження Конвенції про охорону всесвітньої спадщини.

World Heritage Convention – Конвенція про охорону
всесвітньої спадщини
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини була
ухвалена на 16-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Мета Конвенції –
забезпечити охорону, збереження та передавання прийдешнім поколінням
об’єктів культурної та природної спадщини, що мають визначну універсальну
цінність.

World Heritage Fund – Фонд всесвітньої спадщини
Сформований завдяки добровільним та обов’язковим внескам; кошти використовують для збереження об’єктів всесвітньої спадщини.
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World Heritage List – Список всесвітньої спадщини
Список культурних, природних і змішаних (включно із культурними
ландшафтами) об’єктів, зарахованих до тих, що мають визначну універсальну
цінність.

World Heritage Youth Forum - міжнародні молодіжні форуми
з всесвітньої спадщини
Міжнародні молодіжні форуми з всесвітньої спадщини відбулися:
у Норвегії (1995), Хорватії (1996), Зімбабве (1996), Китаї (1997), Японії
(1998), Сенегалі (1999), Марокко (1999), Австралії (2000), Перу (2001),
Швеції (2001), Словаччині (2002), Росії (2002), Омані (2002), Греції (2003),
Великобританії (2005), Південній Африці (2005), Литві (2006), Новій
Зеландії (2007), Канаді (2008), Іспанії (2010), Бразилії (2010), Словенії
(2011) та Іспанії (2011).
Мета форумів полягає у встановленні міжкультурного взаєморозуміння
та в обміні досвідом між молодими людьми, у забезпеченні знаннями про
значущість Конвенції про охорону всесвітньої спадщини, а також у залученні
молоді до процесу збереження об’єктів всесвітньої спадщини.

Штаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel.: +33 (0) 1 45 68 10 00
Fax: +33 (0) 1 45 67 16 90
http://www.unesco.org
Відділ культурної спадщини ЮНЕСКО

З метою підтримання культурної різноманітності та міжкультурного
спілкування задля сталого розвитку, розуміння та мирного співіснування,
відділ культурної спадщини ЮНЕСКО співпрацює з країнами-членами
ЮНЕСКО, суспільними громадами та приватним сектором по всьому світі,
щоб реалізувати широкий спектр програм та діяльності, спрямованих
на підвищення рівня усвідомлення людей, можливості створення та
розповсюдження найкращих підходів. Відділ відіграє ключову роль
у розробці міжнародних засобів, що встановлюють стандарти захисту та
збереження різних форм культурної різноманітності.
Culture Sector,
UNESCO
1, rue Miollis
75732 Paris, Cedex 15, France
Tel.: +33 (0) 1 45 68 37 56
Fax: +33 (0) 1 45 68 55 96
E-mail: webmaster.culture@unesco.org
http://www.unesco.org/culture
Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Головний координуючий орган ЮНЕСКО у роботі з всесвітньою
спадщиною, відповідає за реалізацію головних постанов Конвенції та
забезпечує міжнародну допомогу Фонду всесвітньої спадщини у разі
необхідності.
UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel.: +33 (0) 1 45 68 15 71 or +33 (0) 1 45 68 18 76
Fax: +33 (0) 1 45 68 55 70
E-mail: wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org/
http://whc.unesco.org/en/wheducation

Контактні адреси

Контактні
адреси
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Відділ об’єктів культурної та нематеріальної спадщини, ЮНЕСКО

Відділ підтримує постанови Конвенції про збереження нематеріальної
культурної спадщини (2003) та зберігає мови, яким загрожує зникнення.
Відповідає за реалізацію постанов Конвенції про заходи, спрямовані на
заборону й запобігання незаконного ввезення, вивезення і передавання прав
власності на культурні цінності (1970), та постанов Конвенції про охорону
підводної культурної спадщини (2001).
Division of Cultural Objects and Intangible Heritage, UNESCO
Culture sector
1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
Tel.: +33 (0) 1 45 68 37 56
Fax: +33 (0) 1 45 68 55 96
http://www.unesco.org/culture

Навчальний відділ ЮНЕСКО
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Створює підгрунття для інтелекту та ініціативи, які необхідні для новітніх
реформ та змін у навчальній діяльності, вносить рекомендації до навчального
процесу та реагує на нові підходи та потреби, які виникають в цій сфері.
Сектор підтримує розвиток та реалізацію успішних навчальних проектів і
оформлює супровідну документацію та сприяє розповсюдженню новітніх
практик. Навчальний відділ співпрацює з світовою мережею Асоційованих
шкіл ЮНЕСКО (ASPnet) та Центром всесвітньої спадщини у підготовці
молодих людей до найскладніших завдань, з якими вони стикаються у
сучасному світі. ASPnet виділяє чотири основоположні завдання, на яких
базуватиметься навчання у XXI столітті (вчитися, щоб знати, діяти, існувати
та співіснувати), що потребують особливої уваги, та сприяє впровадженню
якісного навчання, найкращих методик та інновацій.
UNESCO Associate Schools (ASPnet)
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel.: +33 (0) 1 45 68 10 80
Fax: +33 (0) 1 45 68 56 22
E-mail: aspnet@unesco.org
http://www.unesco.org/education/asp
Сектор науки ЮНЕСКО

Спільно з відділом екології, відділом наук про Землю та відділом наук про Воду
співпрацює з Центром всесвітньої спадщини та IUCN щодо реалізації діючих
проектів, пов’язаних з об’єктами природної всесвітньої спадщини, особливо
тих, що належать до об’єктів біосферних резервацій ЮНЕСКО.
Division of Ecological and Earth Sciences
Science Sector
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
Man and the Biosphere (MAB) Programme
E-mail : mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab

Видавництво ЮНЕСКО
UNESCO Headquarters
Tel.: +33 1 45 68 4. 33
Fax: +33 1 45 68 57 37
http://publishing.unesco.org
Програма „Культура миру”

Регіональні та субрегіональні офіси ЮНЕСКО
Регіональний офіс ЮНЕСКО включає в себе групу країн і є центральним
компонентом в регіоні, на тлі якого створюються національні офіси та
субрегіональні бюро. 27 офісів включають 148 країн-членів та представляють
головну структуру, яка підтримує мережу Секретаріату ЮНЕСКО. Регіональні
офіси забезпечують підтримку діяльності кластерних та національних офісів
в певному регіоні.

Африка
ЮНЕСКО Акри
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Беніні, Республіці Берег Слонової Кістки, Гані,
Ліберії, Сьєрі Леоні та Того у Центральному та Західному регіонах Африки.
32 Nortei Ababio Street, Airport Residential Area
P.O. Box CT4949 Accra, Ghana
Tel.: +233-21 765 497, 765 499
Fax: +233-21 765 498
E-mail: accra@unesco.org
ЮНЕСКО Адіс-Абеба
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Джібуті та Ефіопії у Східній Африці.
ECA New Building, Menelik Avenue Addis Ababa Ethiopia
Tel.: +251-11 551 3953
Fax: +251-11 551 1414
E-mail: addis@unesco.org
ЮНЕСКО Бамако
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Буркіна-Фасо, Гвінеї, Малі та Нігерії
у Центральній та Західній Африці.
Hamdallaye ACI 2000 (behind Hotel Massaley)
B.P. E 1763 Bamako, Mali
Tel.: +223 20 23 34 92, 20 23 34 93
Fax: +223 20 23 34 94
E-mail: bamako@unesco.org
ЮНЕСКО Дакар
Регіональний офіс ЮНЕСКО та регіональний офіс навчання у регіоні
Субекваторіальної Африки (BREDA).
12, avenue L. S. Senghor, DAKAR, Senegal
Tel.: +221 33 849.23.23
Fax: +221 33 823.86.23 / +221 33 823.86.22
E-mail: dakar@unesco.org
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ЮНЕСКО Дар-ес-Салам
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Коморосі, Мадагаскарі, Мавританії, на
Сейшельських островах та Об’єднаній республіці Танзанія у Східній Африці.
127 Mafinga Street - Off Kinondoni Rd
P.O. Box 31473 Dar es Salaam
United Republic of Tanzania
Tel.: +255-22 266 6623, 266 7165
Fax: +255-22 266 6927
E-mail: dar-es-salaam@unesco.org
ЮНЕСКО Дакар
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Ботсвані, Малаві, Мозамбіку, Замбії та Зімбабве.
8 Kenilworth Road, Newlands
P.O. Box HG 435, Highlands, Harare, Zimbabwe
Tel: +263-4 776775-9
Fax: +263-4 776055
E-mail: harare@unesco.org

208

ЮНЕСКО Лібревіль
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Конго, Демократичній Республіці Конго,
Екваторіальній Гвінеї, Габоні, Сан-Томе і Принсіпі у Центральній та Західній
Африці.
Bâtiment N°6, Cite de la Democratie
B.P. 2183 Libreville, Gabon
Tel.: +241 76 28 79
Fax: +241 76 28 14
E-mail address: unesclbv@inet.ga
ЮНЕСКО Найробі
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Бурунді, Кенії, Руанді та Уганді та регіональний
офіс з науки та технології у Субсахарі Африки.
P. O. Box 30592
00100 GPO, Nairobi, Kenya
Telephone: +254 20 7621 234
Fax: +254 20 7622 750
E-mail: nairobi@unesco.org
UNESCO Вінхоек
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Анголі, Лесозо, Намібії, Південній Африці та
Свазіленді у Південній Африці.
38-44 Stein Street, Klein Windhoek,
P.O. Box 24519,Windhoek, Namibia
Tel.: +264 61 291 7200
Fax: +264 61 291 7220

UNESCO Яунде
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Камеруні, Центральній Африканській Республіці, Чаді.
Rue 1778, près de la Compagnie de Sécurisation des Diplomates, Bastos
YAOUNDE. République du Cameroun
B.P. 12909
Tél: +237 22 20 35 47 / +237 22 20 35 48
Fax: +237 22 20 35 49
E-mail: yaounde@unesco.org

Арабські країни
ЮНЕСКО Бейрут
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Ірані, Йорданії, Лівані, Сирії, Палестині на
Близькому Сході.
Регіональне бюро навчання в арабських країнах.
Cité Sportive Avenue
P.O. Box 11-5244, Beirut, Lebanon
Tel.: +9611 850 013 / 014
Fax: +9611 824 854
E-mail: beirut@unesco.org
ЮНЕСКО Каїр
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Єгипті, Судані, Лівійській Арабській Джамахірії
і Судані.
Регіональне бюро наук в арабських країнах.
8 Abdel-Rahman Fahmy Street, Garden City
11541 Cairo, Egypt
Tel.: +202 2 794 5599, 2 795 0424
Fax: +202 2 794 5296
E-mail: cairo@unesco.org
ЮНЕСКО Доха
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Бахрейні, Кувейті, Омані, Катарі, Саудівській
Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Ємені.
66, Lusail Street, West Bay
P.O. Box 3945, Doha, Qatar
Tel.: +974 411 3290 / 3293 / 3295 / 3036 Fax: +974 411 3015
E-mail: doha@unesco.org
ЮНЕСКО Рабат
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Алжирі, Мавританії, Марокко, Тунісі.
35, Av. du 16 novembre
1777 Rabat, MAROC
Tel.: +212 37 67 0372
Fax: +212 37 67 0375
E-mail: rabat@unesco.org
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Азія та регіон Тихого океану
ЮНЕСКО Алмати
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані.
67, Tole Bi Street. 050000. Almaty, Kazakhstan.
Tel: +7 7272 582643
Fax: +7 7272 794853
E-mail: almaty@unesco.org
ЮНЕСКО Апія
Регіональний офіс ЮНЕСКО для 16 країн Тихоокеанського регіону та території від
Папуа-Нової Гвінеї на заході, Республіки Маршаллові острови на півночі, островів
Кука на сході та Нової Зеландії на півдні.
P.O. Box 615 Matautu-Uta, Apia, Samoa
Tel: +685 24276
Fax: +685 26593
E-mail: apia@unesco.org
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ЮНЕСКО Бангкок
Регіональний офіс ЮНЕСКО у регіоні Меконг, який включає Таїланд, Міамар, Лаоську
республіку та Сінгапур.
Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific
Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
920 Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +66-2-391 0577
Fax: +66-2-391 0866
E-mail: bangkok@unesco.org
ЮНЕСКО Пекін
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Китаї, Народній Демократичній Республіці Корея,
Японії, Монголії та Республіці Корея.
Jianguomenwai Waijiaogonggyu 5-15-3 100600 Beijing
People’s Republic of China
Tel: +86 10 6532-2828
Fax: +86 10 6532-4854
E-mail: beijing@unesco.org
ЮНЕСКО Джакарта
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Брунеї, Індонезії, Малайзії, Філіппінах, Тіморі.
Regional Bureau for Science in Asia and the Pacific
Galuh II no 5, Kebayoran Baru
DKI Jakarta 12210, Indonesia
Tel: +62-21 739 9818
Fax: +62-21 7279 6489
E-mail: jakarta@unesco.org

ЮНЕСКО Нью Делі
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Бангладеш, Бутані, Індії, Мальдівах, Непалі та ШріЛанці.
UNESCO House B-5/29, Safdarjung Enclave
New Delhi - 110 029, India Tel: +91-11 267 13000
Fax: +91-11 267 13001, 267 13002
E-mail: newdelhi@unesco.org
ЮНЕСКО Тегеран
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Ісламській Республіці Афганістан, Ісламській Республіці
Іран, Ісламській Республіці Пакистан і Туркменістані.
Bahman Building, Sa’adabad Complex, Darband Sq, Tajrish Sq,
Tehran 19894, Iran
Tel: +98 21 227 51315~17
Fax: +98 21 227 51318
E-mail: tehran@unesco.org

Європа та Північна Америка
ЮНЕСКО Москва
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Республіці Молдова
та Російській Федерації
15/28, Bolshoi Levshinsky per., bld. 2, 119034 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 / 637 2875 / 2953 / 2962
Fax: +7 495 / 956 3666
E-mail: moscow@unesco.ru
ЮНЕСКО Венеція
Регіональне бюро наук і культури
Palazzo Zorzi, Castello 4930
30122 Venice (Italy)
Tel.: + 39 041 260 15 11
Fax: + 39 041 528 99 95
E-mail: veniceoffice@unesco.org

Латинська Америка та Карибські острови
ЮНЕСКО Гавана
Регіональний офіс ЮНЕСКО на Кубі, в Домініканській республіці, Гаїті, Арубі
та Карибських островах та регіональне бюро культури у Латинській Америці та
Карибських островах.
Calzada 551 – Esq. a D, Vedado
Apartado Postal 4158 Havana, Cuba
Tel.: +53-7 833 34 38
Fax: +53-7 833 31 44
E-mail: habana@unesco.org
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ЮНЕСКО Джакарта
Регіональний офіс ЮНЕСКО на Карибських островах.
The Towers, 25 Dominica Drive, 3rd Floor
Kingston 5, Jamaica
Tel.: +1 876 929 70 87, 929 70 89
Fax: +1 876 929 84 68
E-mail: kingston@unesco.org
ЮНЕСКО Монтевідео
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Аргентині, Парагваї, Уругваї та регіональне бюро наук
у Латинській Америці та Карибських островах.
Luis Piera 1992 - 2do piso
Montevideo, 11200, Uruguay
Tel. +598-2 413 2075
Fax +598-2 413 2094
E-mail: montevideo@unesco.org.uy
ЮНЕСКО Кіто
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Болівії, Колумбії, Еквадорі та Венесуелі.
Av. Juan León Mera 130 y Av. Patria
Edif. CFN, P 6, Quito, Ecuador
Tel: +593-2 2529085 / 2562327
Fax: +593-2 2504435
E-Mail: uhqui@unesco.org.ec
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ЮНЕСКО Сан Хосе
Регіональний офіс ЮНЕСКО у Коста-Ріці, Ель Сальвадорі, Гватемалі, Гондурасі,
Мексиці та Панамі.
Apartado Postal 1003-1007 Centro Colón San Jose
Costa Rica
Tel.: +506 258 7625
Fax: +506 258 7458
E-mail: san-jose@unesco.org
ЮНЕСКО Сантьяго
Регіональне бюро навчання.
Enrique Delpiano 2058, Providencia, Santiago, Chile.
Tel.: +56 2 472 4600 or 472 4632
Fax: +56 2 655 1046/7
E-mail: santiago@unesco.org

Організації-партнери
Міжнародний дослідницький центр збереження та реставрації
культурних цінностей (ICCROM)
ICCROM
Via di San Michele 13
I-00153 Rome, Italy
Tel.: +396 585 531
Fax: +396 585 533 49
E-mail: iccrom@iccrom.org
http://www.icomos.org/iccrom

Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS)
ICOMOS
49–51 rue de la Fédération
75015 Paris, France
Tel.: +33 1 45 67 6770
Fax: +33 1 45 66 0622
E-mail: secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org
Міжнародна спілка з охорони природи і природних багатств (IUCN)
IUCN
Rue Mauverney 28
CH–1196 Gland, Switzerland
Tel.: +41 22 999 0001
Fax: +41 22 999 0010
E-mail: mail@iucn.org
http://www.iucn.org

Міжнародна рада музеїв (ICOM)
ICOM
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
Tel.: +33 1 47 34 0500
Fax: +33 1 43 06 7862
E-mail: secretariat@icom.org
http://icom.museum/

Скандинавське бюро всесвітньої спадщини (NWHO)
NWHO
Postbox 8196 Dep. N–0034 Oslo Norway
Tel.: +47 22 94 05 80
Fax: +47 22 94 05 81
E-mail: nwho@ra.no
http://www.grida.no/ext/nwho/index.htm
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Африканський фонд всесвітньої спадщини (AWF)
1258 Lever Road, Headway Hill, P. O. Box 1234, Halfway House, Midrand, 1685, South
Africa Telephone: +27 (0)11 256 3553; +27 (0)11 256 3551 Email: info@awhf.net
http:// www.awhf.net
Організація міст всесвітньої спадщини (OWHC)
OWHC
56 Rue Saint-Pierre
Québec G1K 4A1, Canada
Tel.: +1 418 692 0000
Fax: +1 418 692 5558
E-mail: secretariat@ovpm.org
http://www.ovpm.org
UNEP Всесвітній моніторинговий центр збереження всесвітньої спадщини
(WCMC)
UNEP WCMC
219 Huntingdon Road Cambridge
CB3 0DL United Kingdom
Tel.: +44 1223 277 314
Fax: +44 1223 277 136
E-mail: info@unep-wcmc.org
http://www.unep-wcmc.org
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Всесвітня туристична організація (UNWTO)
WTO
Capitán Haya 42
28020 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 567 8100
Fax: +34 91 571 3733
E-mail: omt@world-tourism.org
http://www.world-tourism.org

Безкоштовні матеріали ЮНЕСКО*

Додаткова література

Список
довідкової
літератури

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
Англійською, французькою, іспанською, російською та арабською мовами.

Порадник щодо виконання Конвенції про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини
Англійською та французькою мовами.
Список всесвітньої спадщини
Список оновлюється щорічно. Англійською та французькою мовами.
„Всесвітня спадщина”*
Англійською, французькою, іспанською та арабською мовами.

Мапа всесвітньої спадщини*
Великий плакат відображає всі об’єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Англійською, французькою та іспанською мовами.

Наша всесвітня спадщина*
Брошура містить пояснення постанов Конвенції про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини, а також дані про об’єкти всесвітньої
спадщини та процес їхнього документального оформлення у якості об’єктів
всесвітньої спадщини.
Англійською, французькою та іспанською мовами.
Навчальна програма „Всесвітня спадщина в руках молоді”*
Брошура містить інформацію про головні цілі цього проекту, його партнерів та
презентує навчальний посібник з всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Англійською, французькою та іспанською мовами

Всесвітня спадщина. Сьогодення та майбутнє в руках молоді*
Обгрунтовує причини залучення молоді до збереження всесвітньої спадщини
та пояснує, яким чином вони можуть брати участь у збереженні всесвітньої
спадщини.
Англійською, французькою та іспанською мовами.

215

Молоді люди та управління і збереження об’єктів всесвітньої
спадщини
Практичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл в арабських країнах
Навчальний посібник, розроблений для вчителів, містить рекомендовані
завдання та вправи, що націлені на вивчення археологічної спадщини та
старовинних історичних міст арабського регіону.
Діяльність молодих людей задля збереження всесвітньої спадщини
Серія матеріалів „Всесвітня спадщина” N°8.
Звіт міжнародної лабораторії про удосконалення навичок та технічних аспектів
виробництва анімаційних фільмів.
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Подорожі Патрімоніто об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО*
Серія анімаційних фільмів, які містять історії молодих людей про об’єкти
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в різних країнах.
Анімаційні епізоди, що доступні для перегляду:
Трейлер про Патрімоніто
1. Куба (Гавана)
2. Норвегія (Урнес Ставкірке)
3. Нова Зеландія (Субантарктичні острови)
4. Ефіопія (Лалібела)
5. Російська Федерація (Новгород)
6. Демократична республіка Конго, Руанда і Уганда (Гори Вірунги)
7. Австралія (Кліматичні зміни і Великий риф)
8. Іспанія (Старе місто Авіла)
ASPnet інформаційний лист*
Брошура містить описання ASPnet та діяльності цієї всесвітньої мережі шкіл
у навчальній галузі.
Ключові поняття для учасників проекту Асоційованих шкіл
ЮНЕСКО
Посібник містить інформацію про ASPnet.
Асоційовані школи ЮНЕСКО: перша збірка ефективних методик
для забезпечення якісного навчання
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181270e.pdf
Асоційовані школи ЮНЕСКО: друга збірка ефективних методик:
навчання задля сталого розвитку
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181270e.pdf
Маршрут „Велика Волга”: ріка, що об’єднуює моря (Балтійське,
Чорне та Каспійське моря), сприяє вивченню всесвітньої спадщини
та сталому розвитку інформаційних та комунікативних технологій
(ICTs)
Звіт про проект „Маршрут „Велика Волга”, який проводився з 2006 по 2008
роки, включає в себе брошуру про відібрані об’єкти всесвітньої спадщини та
місця біосферних резерватів, звіт Міжнародного форуму „Вздовж ріки Волги”:

подорож молодих людей вздовж басейну річки з тим, щоб вивчити всесвітню
спадщину регіону і сталий розвиток інформаційних та комунікативних технологій (CD формат), інтерактивну карту басейну Великої Волги та матеріали
з вивчення басейну Великої Волги (он-лайн версія).
*Безкоштовні матеріали, які видаються Центром всесвітньої спадщини,
можна замовити за e-mail адресою: wh-info@unesco.org, або за адресою:
UNESCO World Heritage Centre – 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP,
France. Також можна загрузити з Інтернету: http://whc.unesco.org

Матеріали ЮНЕСКО, які можна купити**
Основні публікації зі всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Огляд всесвітньої спадщини ЮНЕСКО**
Журнал видається чотири рази на рік. Містить ґрунтовні статті про об’єкти
всесвітньої спадщини та зусилля з їхнього збереження.
Англійською, французькою та іспанською мовами.
Single copy sales: www.unesco.org/publishing
Subscriptions: whreview@pressgroup.net
Щоденник всесвітньої спадщини ЮНЕСКО**
Видається щорічно. Кожний випуск містить інформаційну довідку про 54
об’єкти всесвітньої спадщини та їхні кольорові фотографії.
Англійською, французькою та іспанською мовами.
Розкажи мені про всесвітню спадщину**
UNESCO Publishing, 2002. ISBN 978-92-3-103873-0.
Англійською, французькою та іспанською мовами.
Encyclopedia - Patrimonio de la humanidad****
Ediciones UNESCO / Planeta de Agostini, 1995-2007.
Іспанською, італійською та португальською мовами.
Серія для юних читачів про природні та культурні скарби всесвітньої
спадщини***
UNESCO Publishing / Childrens Press, 1993-1995.
Чотирнадцять оповідань.
Англійською та іспанською мовами.
Всесвітня спадщина – Археологічні об’єкти та урбаністичні центри**
UNESCO Publishing/Skira Editions S.p.A., 2002.
Англійською та італійською мовами.
Всесвітня спадщина – Пам’ятники**
UNESCO Publishing/Skira Editions S.p.A., 2003.
Англійською та італійською мовами.
Всесвітня спадщина: Повний провідник надзвичайними місцями **
UNESCO Publishing/HarperCollins 2009
Унікальний путівник розповідає про кожний з об’єктів всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. 878 об’єктів всесвітньої спадщини описані в однотомному виданні,
яке містить близько 650 кольорових зображень.
ISBN 978-92-3-104122-8
Англійською, французькою та іспанською мовами.
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Відновлення Боробудуру**
UNESCO Publishing 2005
ISBN 978-92-3-103940-9
У восьми розділах цієї книги йдеться про історію храму від самого початку
його існування до його виявлення у 1814 році, про розкопки та геологічні
дослідження, які призвели до його успішного відновлення у 1983 році.
Особлива увага присвячується десятиріччям відновлення храму, що почалося у
1972 році кампанією під егідою ЮНЕСКО, до якої залучилося понад 27 країн.
**Цей матеріал можна придбати он-лайн: www.unesco.org/publishing
Національні дистриб’ютори: http://publishing.unesco.org/distributors.aspx
***This material is available at the UNESCO bookshop – 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. Fax: (33 1) 45 68 57 40; E-mail: publishing.
promotion@unesco.org; Website: http://publishing.unesco.org/
****Цю енциклопедію можна придбати за адресою: Editorial Planeta de
Agostini S.A. Grandes Publicaciones – Avenida Diagonal 662-664, 4ª planta,
08034 Barcelona, Spain. Tel.: 902 491 491.
E-mail: atencionalcliente@planeta.es

Інші матеріали, які можна купити
Витвори людини і природи
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Patonga, Australia, Harper-MacRae Publishing, 1992
ISBN: 0-646-05376-0
Англійською мовою
Адреса замовлення матеріалів:
IUCN, rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland
Рай на Землі

Patna, Australia, JIDD Publishers, 1995
ISBN: 0-646-19397-X
Англійською мовою.
Адреса замовлення матеріалів:
IUCN, rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland
Всесвітня спадщина. Двадцять років по тому.

Gland, Switzerland, IUCN, 1992
ISBN: 2-8317-0109-0
Англійською мовою
Адреса замовлення матеріалів:
IUCN, rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland
Замовити матеріали, які перелічені вище, можна також на сайті://www.iucn.
org/bookstore
Всесвітня культурна та природна власність

Серія матеріалів для молодих людей
Tokyo, Gakken, 1994
Японською мовою

Список контактів
*Для отримання безкоштовних матеріалів ЮНЕСКО звертайтесь до
Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:
UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
Fax: (33 1) 01 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco. org
UNESCO’s server on the Internet: http://whc.unesco.org/
Associated Schools Project Network (ASPnet) Education Sector
UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
Fax: (33 1) 01 45 68 56 39
E-mail: aspnet@unesco.org
UNESCO’s server on the Internet: http://www.unesco.org/education/asp
**Для отримання матеріалів ЮНЕСКО, які можна купити, звертайтесь до видавництва ЮНЕСКО:
UNESCO Publishing Office
UNESCO Publishing 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP, France
Fax: (33 1) 45 68 57 40
E-mail: publishing.promotion@unesco.org
UNESCO’s server on the Internet: http://publishing.unesco.org
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Інформацію про всесвітню спадщину
та асоційовані школи ЮНЕСКО можна дізнатися
на сторінці ЮНЕСКО в Інтернеті:
Центр всесвітної спадщини Юнеско
http://whc.unesco.org
Національна комісія України у справах ЮНЕСКО
http://www.unesco.org.ua
Асоційовані школи ЮНЕСКО
http://www.education.unesco.org/educprog/asp
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Фонд Влади Прокаєвої
“Обдаровані діти - майбутнє України”
тел/факс: +38 (044) 521 6035, +38 (044) 521 6335
e-mail: office@prokaevafoundation.org
www.prokaevafoundation.org

Короткі описи об’єктів
всесвітньої спадщини

Короткі описи
об’єктів
всесвітньої
спадщини
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Словацький Карст і карстові печери Аґґтелек,
Словаччина / Угорщина

Природний критерій: (viii)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1995 рік
Сліпучо-білі вапнякові скелі А ґґтелецького Карсту, що складаються
з 712 печер, є структурно різноманітною і сконцентрованою на
обмеженій території карстовою системою. За мільйони років вода
атмосферних опадів створила всередині вапнякових гір систему печер,
яку обжили ще первісні люди. Ці печери є рідкісним поєднанням
тропічних і льодовикових кліматичних умов, вони дають можливість
вивчати геологічну історію цих місць, що налічує десятки мільйонів
років.

Ансамбль Мон-Cен-Мішель із затокою,
Франція
Культурні критерії: (i), (iii), (vi)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1979 рік
Невеликий скелястий острівець на північно-західному узбережжі
Франції. Розбудоване там, серед великих піщаних рівнин,
Бенедиктинське абатство готичного стилю, назване на честь
архангела Гавриїла, і село, що виросло в тіні його великих стін,
називають дивом Заходу. Абатство було побудоване в XI – XVI
століттях. Воно стало витвором мистецтва і взірцем використання
унікальних технологій, що дають змогу адаптувати будівлі до
особливих природних умов цієї території.
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Залізоробний завод у Фельклінґені,
Німеччина
Культурні критерії: (ii), (iv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1994 рік
Залізоробний завод, що охоплює територію розміром шість гектарів,
розташований у місті Фельклінґені, у Заарланді. Це єдиний завод такого
профілю, побудований і обладнаний у XIX і XX століттях у Західній
Європі та в Північній Америці.

Скельні рельєфи в Танумі, Швеція
Культурні критерії: (i), (iii), (iv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1994 рік
Скельні рельєфи в Танумі, на півночі Бохуслена, є унікальним досягненням
мистецтва, що підтверджене багатством і різноманітністю втілених у них
мотивів (зображення людей, тварин, зброї, човнів та ін.). Вони демонструють
особливості способу життя й вірувань людей у бронзовому столітті
в Європі, та є визначними завдяки своїм приголомшливим кількісним та
якісним параметрам.

Археологічні пам’ятники Мохенджо-Даро,
Пакистан
Культурні критерії: (іі), (ііі)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1980 рік
Руїни величезного міста в долині Інду. Мохенджо-Даро був повністю
побудований із необробленої цегли в III тисячолітті до н.е. Тут міститься
акрополь, споруджений на величезних насипах, валах, і нижнє місто,
побудоване за суворими правилами, що засвідчує існування ранньої
системи міського планування.
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Рисові тераси у філіппінських Кордильєрах,
Філіппіни
Культурні критерії: (iii), (iv), (v)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1995 рік
Понад 2000 років тому величезні рисові поля Іфуґао змінилися гірськими
контурами. Накопичений запас знань, який передавався від одного
покоління до іншого, священні традиції й соціальна гармонія допомогли
сформувати ландшафт виняткової краси, у якому гармонійно поєдналися
життя людини й довкілля.
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Місто Луанґ-Прабанґ, Лаос

Культурні критерії: (іі), (iv), (v)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1995 рік
Це місто є віддзеркаленням унікального поєднання традиційної архітектури
й міських структур, зведених європейськими колоністами в XIX–XX
століттях. Під особливою охороною знаходиться унікальний міський
ландшафт – свідчення змішування двох різних культурних традицій.

Гробниця першого імператора династії Цінь,
Китай
Культурні критерії: (і), (ііі), (iv), (vi)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1987 рік
Поза сумнівом, що до сьогодні тисячі фігур залишаються десь під
землею на території цієї археологічної пам’ятки, яку виявили лише
в 1974 році. Цінь, перший імператор Китаю, який помер у 210 р. до н. е.,
був похований в оточенні армії теракотових воїнів у центрі комплексу,
схожого на столицю Сіань. Піхотинці, лучники, стрільці з арбалета,
кавалеристи, військові колісниці з кіньми вишикувані в бойовому порядку.
Зріст воїнів – від 1,6 до 1,7 метра, і жоден не схожий на іншого. Одні стоячи, інші – на колінах, із мечами, зображають атаку. Ці теракотові
фігури дають безцінну інформацію про спорядження армії Цінь.

225

Великий Бар’єрний риф, Австралія
Природні критерії: (vii), (viii), (ix), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1981 рік
Місце, що відрізняється особливою різноманітністю і красою природи,
знаходиться на північному сході узбережжя Австралії. Великий Бар’єрний
риф має „найбільшу колекцію” коралових рифів: 400 видів коралів, 1500
видів риб, 4000 видів молюсків. Також він викликає значний науковий
інтерес як місце проживання великої зеленої черепахи, якій загрожує
зникнення.

Територія Нгоронгоро, що перебуває під
охороною, Танзанія
Природні критерії: (iv), (vii), (viii), (ix), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1978
У величезному кратері Нгоронгоро зосереджена значна кількість
видів диких тварин. Поряд розташований кратер Емпакаї, заповнений
водою, озеро й діючий вулкан Олдоніо Ленга. Розкопки, проведені
в ущелині Олдувай, недалеко від цих місць, підтвердили існування
далеких предків людини Homo habilis – людини умілої.
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Національна пам’ятка Велике Зімбабве,
Зімбабве
Культурні критерії: (i), (iii), (vi)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1986 рік
Руїни Великого Зімбабве, яке, згідно з древньою легендою, було столицею
за часів правління королеви Шеби, є унікальним свідченням існування
цивілізації Банту в Шоні в XI–XV століттях. Це місто, розташоване на
території у 80 гектарів, у середні віки було найважливішим центром
торгівлі.

Природний резерват Цингі-де-Бемараха,
Мадагаскар
Природні критерії: (viі), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1990 рік
Природний резерват Цингі-де-Бемараха сформований карстовими
ландшафтами й вапняковими гірськими ділянками, на яких розташовані
величні вершини „цингi” і „ліс” із вапнякових круч, чарівний каньйон річки
Манамболо, круглі горби і списи гір. Незаймані ліси, озеро й болота
є місцями проживання рідкісних лемурів і птахів, яким загрожує
небезпека.
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Стара частина міста Дженне, Малі
Культурні критерії: (iii), (iv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1988 рік
Перші поселенці з’явилися тут за 250 років до н. е. Дженне розвивалося
як центр торгівлі й було важливою ланкою „золотої дороги” через
Сахару. У XV–XVI століттях місто стало центром проповідування ісламу.
Традиційні будиночки, а їх збереглося близько 2000, побудовані в старій
частині міста на горбах і пристосовані до сезонних повеней.

Природний резерват Маунт-німба,
Кот-д’Івуар
Природні критерії: (ix), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1981 рік
Розташований між Ліберією, Гвінеєю і Кот-д’Івуаром, Маунт-німба
підноситься над саваною, що оточує його. Його схили покриті густими
лісами, а біля підніжжя гір розташовані зелені пасовища, що відрізняються
багатством флори і фауни, зокрема ендемічними видами живородних жаб,
а також шимпанзе, які користуються камінням як інструментами.
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Мемфіс і його некрополі: район пірамід від
Гізи до Дахшура, Єгипет
Культурні критерії: (i), (iii), (vi)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1979 рік
Довкола столиці старого королівства в Єгипті збереглися незвичайні
поховання: кам’яні надгробки, храми й піраміди. Це єдине збережене до
наших днів античне диво світу.

Фортечне місто Шибам, Ємен
Культурні критерії: (iii),(іv) (v)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1982 рік
Місто Шибам, оточене фортечною стіною, з XVI століття було одним
із найстаріших. Це взірець міського планування, заснованого на принципі
вертикальної конструкції. Всі будинки в Шибамі зведені з глиняної цегли,
багато з них сягають 30 м висоти. Шибам часто називають „Найстарішим
містом хмарочосів у світі” або „Манхеттеном у пустелі”.

Медіна (старі квартали) міста Фес, Марокко
Культурні критерії: (іі), (v)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1981 рік
Фес, заснований в IX столітті, досягнув розквіту в XIV і XVII століттях.
У 1912 році, коли Франція зробила Рабат новою столицею Марокко,
Фес утратив своє політичне значення, але його релігійна й культурна
роль і досі велика. Релігійне й культурне життя міста зосереджене
довкола двох знаменитих мечетей: Аль-Карауїн і Аль-Андалус –
обидві у самому центрі Медіни.
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Давнє місто Анджар, Ліван
Культурні критерії: (ііі), (іv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1984 рік
Руїни міста Анджар, заснованого каліфом Валідом I на початку VIII
століття, характеризуються ретельно продуманим плануванням і тому
нагадують міста-палаци, що існували стародавні часи. Це унікальний
взірець містобудівництва при правлінні династії Омайад.
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Петра, Йорданія
Культурні критерії: (і), (iii), (iv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1985 рік
Перші жителі з’явилися тут ще в доісторичні часи. Це місто розташоване
на перетині доріг між Аравією, Єгиптом і Сирією-Фінікією. Петра –
наполовину побудована, наполовину висічена зі скелі, оточена ланцюгом
гір, із перевалами й ущелинами – є однією з найвідоміших у світі
археологічних пам’яток, де східні традиції гармонійно поєднуються
з грецькою архітектурою.

Єзуїтські місії на землях індіанців Чикітос,
Болівія
Культурні критерії: (iv) (v)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1990 рік
Місії були засновані єзуїтами, що мріяли про ідеальні міста, з 1696
до 1760 року на колишній території Чикітос. Поєднуючи риси
католицької і традиційної архітектури, Сан-Франциско-Хав’єр,
Концепсьйон, Санта-Ана, Сан-Рафаель і Сан-Хосе є зразками живої
спадщини.
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Галапагосські острови, Еквадор
Природні критерії: (vii), (viii), (ix), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1978 рік
Розташовані за тисячу кілометрів від континенту Південна Америка в
Тихому океані, ці 19 вулканічних островів названо унікальним „живим
музеєм і прикладом еволюції”. Незвичайні види тварин: ігуани, гігантські
черепахи й різні види співучих птахів – надихнули Чарльза Дарвіна на
створення теорії еволюції після подорожі в ці місця у 1835 році.

Біосферний заповідник Ріо-Платано,
Гондурас
Природні критерії: (vii), (viii), (ix), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1982 рік
Розташований на вододілі Ріо-Платано заповідник є одним із декількох
збережених вологих тропічних лісів Центральної Америки.
Відрізняється величезною кількістю різних видів рослин і диких
тварин. У його гірських районах, що спускаються до Карибського
узбережжя, розташовані поселення 2000 тубільців, які ведуть
традиційний спосіб життя.
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Національний парк Лос-Глас`ярес, Аргентина
Природні критерії: (vii), (viii)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1981 рік
Національний парк Лос-Глас`ярес вирізняється винятковою красою
природи. На його території розташовані високі скелясті гори та
численні льодовикові озера, зокрема й озеро Аргентіно завдовжки 100
миль. На дальньому кінці озера льодовики поєднуються з випарами, та
з громоподібними сплесками падають у воду.

Місто Бразиліа, Бразилія
Культурні критерії: (і), (iv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1987 рік
Бразиліа – столиця, заснована в самому центрі країни в 1956 році (1960
рік – офіційне відкриття міста), залишила особливий слід в історії
містобудування. Загальна конфігурація міста, яку нерідко порівнюють
із формою літака або луком зі стрілами, була розроблена фахівцем із
міського планування Lucio Costa. Він розділив місто двома головними
вулицями, що перехрещуються. Через урядові й ділові квартали
проходить дугоподібна міська магістраль. Її перетинає пряма, як стріла,
головна вулиця, уздовж якої розташовані всі найважливіші будівлі
офіційних установ, проекти більшості з яких виконані архітектором
Оскаром Німейєром.
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Провінційний парк Дайносор, Канада
Природні критерії: (vii), (viii)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1979 рік
Парк, розташований у провінції Альберта, окрім прекрасних ландшафтів
знаменитий тим, що на його території були знайдені скам’янілості „ери
рептилій”. Це 60 видів останків представників семи сімейств динозаврів,
що жили 75 мільйонів років тому.

Московський Кремль і Красна площа,
Російська Федерація
Культурні критерії: (і), (іі), (iv), (vі)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1990 рік
Прадавня частина столиці Росії - Кремль – є невеликою територією
трикутної форми, на якій розташовані унікальні споруди фортифікаційного, церковного й цивільного будівництва. Разом із прилеглою
Красною площею Кремль є найвідомішим і найбільш відвідуваним
музеєм-заповідником країни. Первісну дерев’яну фортецю (так званий
кремль) було споруджено в 1156 році, а початок формування Красної
площі з цегли датується XIV–XV століттям. І до сьогодні на її території
збереглися неповторні архітектурні пам’ятники.
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Озеро Байкал, Російська Федерація
Природні критерії: (vii), (viii), (ix), (x)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1996 рік
Озеро Байкал називають „перлиною Сибіру”. Це величезне,
найглибше в світі озеро з максимальною глибинною відміткою 1637
метрів, акваторія якого становить 3,15 млн. га.
Озеро є гігантським запасником прісної води – більше 20% її світових
запасів. Це місце проживання величезної кількості ендемічних видів
тварин і рослин, що приваблює красою і природними пам’ятками
туристів зі всіх куточків країни і з-за кордону.

Софійський собор та прилеглі до нього
монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра
Культурні критерії: (і), (іі), (ііі) (іv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1990 рік
Покликаний стати суперником храму Айя-Софія в Константинополі,
Софійський собор символізував становлення Києва - столиці християнського князівства, як „Нового Константинополя”. Собор був зведений
у XI ст., тобто незабаром після хрещення Русі (988 р.) за князя
Володимира. Духовний та інтелектуальний вплив Києво-Печерської
лаври сприяв поширенню православної культури і православної віри на
Русі в період з XVII до XIX ст.
(Інформацію взято з Офіційного сайту Центру Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО - http://whc.unesco.org)
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Ансамбль історичного центру Львова
Культурні критерії: (іі), (v)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 1998 рік
Львів, заснований у пізньому середньовіччі, протягом кількох століть
був успішним адміністративним, релігійним і торговельним центром.
Середньовічне планування міста зі свідченням того, що жили тут різні
етнічні громади, збереглося до наших днів практично без змін. Також
вціліло безліч прекрасних барокових і пізніших будівель.
(Інформацію взято з Офіційного сайту Центру Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО - http://whc.unesco.org)

Геодезична дуга Струве
Культурні критерії: (іі), (ііі) (vі)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 2005 рік
„Дуга Струве” - це ланцюг тріангуляційних пунктів, що простягнувся на
2820 км: від Хаммерфест в Норвегії до Чорного моря. Ці опорні точки
спостережень були закладені у 1816 - 1855 роках астрономом Фрідріхом
Георгом Вільгельмом Струве (він же - Василь Якович Струве), який
здійснив, таким чином, перший достовірний вимір великого сегменту дуги
земного меридіана. Створення дуги дозволило точно встановити розмір
і форму нашої планети, що стало важливим кроком у розвитку наук про
Землю і топографічного картування.
До об’єкту всесвітньої спадщини увійшли 34 таких пункти в 10
європейських країнах, які марковані на місцевості найрізноманітнішим
чином, як то: видовбані в скелях поглиблення, залізні хрести, піраміди
з каменів або спеціально встановлені обеліски.
(Інформацію взято з Офіційного сайту Центру Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО - http://whc.unesco.org)

236

Букові праліси Карпат і реліктові букові ліси
Німеччини
Природний критерій: (ix)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 2007 рік (розширено
в 2011 році)
Цей заповідний район, розташований на території Словаччини,
Німеччини та України, складається з десяти окремих природних
заповідників і є унікальним зразком незайманих лісів, що є складними
екосистемами помірного кліматичного поясу. Тут збереглися умови,
що дозволяють проводити найповніші дослідження екологічних
структур і процесів зростання європейського буку. Букові праліси
Карпат і Німеччини є безцінним генетичним сховищем буку й інших
видів живої природи, що існують з ним у сусідстві і залежних від
обумовлених ним екосистем. Ці ліси також свідчать про процеси
відновлення і розвитку земних екосистем і поселень, що почалися з
моменту завершення останнього льодовикового періоду, і тривають
дотепер.
(Інформацію взято з Офіційного сайту Центру Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО - http://whc.unesco.org)
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Резиденція Буковинських і Далматинських
митрополитів
Культурні критерії: (ii), (iii), (iv)
Дата внесення до Списку всесвітньої спадщини: 2011 рік
Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів, побудована
чеським архітектором Йосипом Главкою у 1864 - 1882 роки, представляє
синергію архітектурних стилів і є видатним прикладом архітектури
XIX століття. Комплекс уособлює архітектурний і культурний вплив
візантійського періоду та православної церкви під час правління Габсбургів,
відображаючи політику релігійної терпимості Австро-Угорської імперії.
Сьогодні резиденція – просвітницький і культурний центр Північної
Буковини та Східної Європи. В її стінах розміщено Чернівецький
національний університет, заснований кайзером Францем Йозефом у 1875
році.
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1992 - рік приєднання країни до Конвеції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
- об’єкти культурної спадщини
- об’єкти природної спадщини
- об’єкти культурної і природної спадщини

Мапа всесвітньої спадщини

Мапа
всесвітньої
спадщини
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Європа

240

1992

АВСТРІЯ:

Місто Ґрац – історичний центр
та замок Еггенберг
Культурний ландшафт ФертеНойзидлер-Зе (Австрія, Угорщина)
Культурний ландшафт ХальштаттДахштайн, район Зальцкаммергут
Історичний центр міста Зальцбург
Історичний центр Відня
Палац та парки Шенбрунн (Відень)
Залізниця Земмеринг
Культурний ландшафт Вахау

1993

АЗЕРБАЙДЖАН:

1993

Міст Мехмеда Паши Соколовича
у Вишеграді
Район старого мосту в історичному
центрі міста Мостар

1993

1989

АЛБАНІЯ:

ВІРМЕНІЯ:

Кафедральний собор та церкви
Ечміадзіна та археологічна пам’ятка
Звартноц
Монастирі Ахпат та Санаїн

ГРЕЦІЯ:

Афінський Акрополь
Археологічні пам’ятки Вергіни
Археологічні пам’ятки Дельф
Давнє місто Містра

Давнє місто Бутринт

Археологічні пам’ятки Олімпії

Історичні центри Берата та Джирокастри

Археологічні пам’ятки Мікен та Тиринфа

1997

АНДОРРА:

Долина Мадріу-Перафіта-Кларор

1996

БЕЛЬГІЯ:

Дзвіниці міст Бельгії та Франції
(Бельгія, Франція)
Фламандські «Бегінажи»
Історичний центр міста Брюгге
Площа Ла-Гранд-Плас у Брюсселі
Міські маєтки архітектора Віктора Орта
у Брюсселі
Неолітичні каменоломні в районі Сп’єнн,
околиці міста Монс
Кафедральний собор Нотр-Дам в місті
Турне
Музейний комплекс видавництва
та типографії Плантен-Моретюс
(Антверпен)
Палац Стокле
Чотири суднопідйомника на каналі
Дю-Сантр та їх оточення, Ля-Лув’єр та
Ле-Рейкс, провінція Ено

1988

БІЛОРУСЬ:

Острів Делос
Історичний центр (Хора) з монастирем
Іоанна Богослова та печерою
Апокаліпсису на острові Патмос
Середньовічне місто в Родосі
Монастирі Дафні, Оссіос-Лукас і НеаМоні
Давнє місто Корфу
Ранньохристиянські та візантійські
пам’ятки в місті Салоніки
Піфагорея і храм Гери на острові Самос
Археологічні пам’ятки Епідавра
Храм Аполлона Епікурейського в Бассах
Монастирі Метеори
Духовний центр православ’я – Гора
Афон („Свята Гора”)

1992

ГРУЗІЯ:

Кафедральний собор Баграті та
монастир Гелаті (місто Кутаїсі та околиці)
Історичні пам’ятки Мцхети
Верхня Сванетія

1979

ДАНІЯ:

Архітектурний, житловий та культурний
комплекс роду Радзівілів в місті Несвіж

Могильні пагорби, рунічні камені та
церква в Єллінгу

Комплекс Мирського замку

Замок Кронборг

Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

Кафедральний собор в місті Роскіллє

Біловезька Пуща/Бяловежа (Білорусь,
Польща)

1974

БОЛГАРІЯ:

Старе місто у Несебрі
Боянська церква (Софія)

Льодовиковий фйорд Ілуліссат
(Гренландія)

1995

Скельні церкви біля села Іваново
Фракійська гробниця в місті Казанлик
Фракійська гробниця у Свештарах
Національний парк Пірін
Природничий резерват Сребирна

ЕСТОНІЯ:

Історичний центр (Старе місто) Таллінна
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

Мадарський вершник
Рильський монастир

Давня фортеця Масада
Давнє місто в Акрі (Акко)
Біле місто в Тель-Авіві – архітектура
„Сучасного руху”

1991

1999

ІЗРАЇЛЬ:

Святі місця Бахаї в Хайфі та на заході
Галілеї
Біблейські пагорби – Мегіддо, Хацор,
Беер-Шева
„Дорога ладану” - міста в пустелі Негев

ІРЛАНДІЯ:

Археологічні знахідки в долині річки Бойн
Монастир на острові Скелліг-Майкл

1995

ІСЛАНДІЯ:

Національний парк Тінгвеллір
Суртсей

Монастир Гегард у верховинах річки Азат

Культурний пейзаж наскальних малюнків 1981
Кобустана
Стара фортеця в Баку з Палацом
ширваншахів та Дівочою Вежею

БОСНІЯ ТА
ГЕРЦЕГОВИНА:

1982

ІСПАНІЯ:

Альгамбра, Хенераліфе і Альбасин в
місті Гранада
Культурний ландшафт палацо-паркового
ансамблю Аранхуес
Археологічний ансамбль в місті Мерида
Археологічний комплекс Таррако (місто
Таррагона)
Археологічні знахідки в печерах
Атапуерка
Кафедральний собор в місті Бургос
Романські церкви в Валь-де-Бой,
Каталонія
Кафедральний собор, Алькасар та “Архів
Індій” у Севільї
Печера Альтаміра та наскальне
мистецтво періоду палеоліту на півночі
Іспанії
Історичний центр міста Кордова
Історичний центр міста Толедо
Укріплена частина міста Куенка
Комплекс будівель Лонха-де-ла-Седа у
Валенсії
Район давнього золотовидобутку ЛасМедулас
Архітектурний ансамбль Ескоріала
Пам’ятки Ов’єдо та королівства Астурії
Пам’ятники стилю „мудехар” в Арагоні
Старе місто в Саламанці
Старе місто в Авілі та церкви поза його
стін
Старе місто в Касересі
Старе місто в Сеговії та давньоримський
акведук
Палац каталонської музики та лікарня
Сан-По в Барселоні
Пальмераль – пальмові гаї навколо міста
Ельче
Монастир Поблет

Твори Антонію Гауді (Барселона та
околиці)
Національний парк Доньяна
Національний парк Гарахонай (Канарські
острови)
Національний парк дикої природи Тейде
Острів Ібіса: біорізноманіття та культура
(Балеарські острови)
Район гори Мон-Пердю у Піренеях
(Франція, Іспанія)

1978

ІТАЛІЯ:

Королівський палац ХVІІІ століття
з парком Казерті, акведук Ванвітеллі та
фабричне поселення Сан-Леучо
Ансамблі Сакрі-Монті (Святі гори)
в П’ємонті та Ломбардії
Археологічні пам’ятки та патріарша
базиліка в Аквілеї
Археологічні пам’ятки в місті Агрідженто
Археологічні зони Помпеї, Геркуланум
і Торре-Аннунциата
Базиліка Св. Франциска та інші
францисканські пам’ятники в місті Ассізі
Ботанічний сад (Орто Ботаніко) в місті
Падуя
Замок Кастель-дель-Монте
Кафедральний собор, вежа Торре-Чівіка
та площа П’яцца-Гранде в місті Модена
Церква та домініканський монастир
Санта-Марія-делла-Грація з фрескою
Леонардо да Вінчі
Культурний ландшафт району Чіленто,
національний парк Валло-ді-Діано,
археологічні пам’ятники Пестумі і Велли,
монастир Чертоза-ді-Падула
Місто Верона
Місто Віченца і вілла архітектора
Палладіо в області Венето
Костьєра-Амальфіана – Амальфійське
узбережжя
Фабричне поселення Креспі-д`Адда
Ранньохристиянські пам’ятники в місті
Равенна
Етруські некрополі біля Черветері і
Тарквінії
Місто епохи Відродження – Феррара і
дельта річки По
Вулиця Ле-Страде-Нуове і комплекс
палаців Палаццо-деї-Роллі в Генуї
Історичний центр Флоренції
Історичний центр Неаполя
Історичний центр Риму та володіння
Ватикану, що користуються правами
екстериторіальності, включно із церквою
Сан-Паоло-Фуорі-ле-Мура (Ватикан,
Італія)

Наскальне мистецтво епохи палеоліту
Сієга-Верде (Португалія, Іспанія)

Історичний центр міста Сан-Джиміньяно

Монументальні ансамблі Відродження
в містах Убеда і Баєса

Історичний центр міста П’єнца

Історичний центр міста Сієна

Наскальний живопис у
середземноморській частині
Піренейського півострова

Історичний центр міста Урбіно

Давньоримські мури в місті Луго

Мантуя і Саббіонета

Дорога на Сантьяго-де-Компостела

Соборний комплекс в місті Піза

Королівський монастир Санта-Марія-деГуадалупе

Місто Портовенере, культурний
ландшафт Чінкве-Терре, острови
Пальмарія, Тіно і Тінетто

Місто Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна
(Канарські острови)
Монастирі Сан-Мільян в Юсо та Сусо
Старе місто в Сантьяго-де-Компостела
Вежа Геркулеса
Університет та історична частина міста
Алькала-де-Енарес
Біскайський міст-транспортер (околиці
міста Більбао)

Місто пізнього бароко в районі Валь-діНото, південний схід острова Сицилія

Резиденції королівського Савойського
дому (Турин та околиці)
Ретійська залізниця в культурному
ландшафті Альбули і Берніни
(Швейцарія, Італія)
Наскальний живопис в Валь-Камоніке
„Су-Нураксі” - давні укріплення в Баруміні
(острів Сардинія)
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Давнє місто Сиракузи та скальний
некрополь Панталіка
„Труллі” – традиційні помешкання в місті
Альберобелло
„І-Сассі-ди-Матера” – старі райони міста
Матера
Культурний ландшафт Валь-д`Орча
(область Тоскана)
Венеція та її лагуна
Вілла Адріана в Тіволі
Вілла д`Есте в Тіволи
Давньоримська вілла Дель-Казалє
(острів Сицилія)
Еолові (Ліпарські) острови
Гора Сан-Джиорджио
Доломіти (гірські пейзажі)

1975

КІПР:

Дерев’яна церква в Урнесі

Вітряні вітряки в районі КіндердейкЕлсхаут

Вегаейн – архіпелаг Вега

„Рітвелд Шрьодерхьойс” (дом Шрьодер в
місті Утрехт, архітектор Рітвелд)
Район Схокланд
Концентричні канали ХVII в кварталі
Сінгелграхт, Амстердам
Ваддензе (Німеччина, Нідерланди)

1976

НІМЕЧЧИНА:

Кафедральний собор в місті Ахен
Монастир і надбрамна капела в місті
Лорш
Пам’ятки архітектурної школи Баухаус
в містах Веймар і Дессау
Райони житлової забудівлі у стилі
модерн Берліну

Поселення неоліту Хірокітія

Палац Аугустусбург та полювальний
замок Фалькенлуст в місті Брюль

Церкви з розписами в районі Троодос

„Класичний Веймар”

Давнє місто Пафос

Коллегіатська церква, замок і Старе
місто у Кведлінбурзі

1995

ЛАТВІЯ:

Історичний центр Ріги
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

1992

ЛИТВА:

Куршська коса (Литва, Росія)

242

Парова насосна станція Вауда

Археологічні пам’ятники культурного
резервату Кярнаве
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)
Історичний центр Вільнюсу

1983

ЛЮКСЕМБУРГ:

Старовинні квартали та укріплення міста
Люксембург

1997

МАКЕДОНІЯ:

Місто Охрид та озеро – культурноісторичні пам’ятки та природниче
середовище

1978

МАЛЬТА:

Місто Валлетта
Святилище Хал-Сафлієні
Мегалітичні храми Мальти

1992

МОЛДОВА:

Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

1992

НІДЕРЛАНДИ:

Кафедральний собор в місті Кельн
Укріплені рубежі Римської імперії
(Німеччина, Великобританія)
„Паркове королівство” Дессау-Вьорліц
Ганзейське місто Любек
Історичні центри міст Штральзунд
і Вісмар
Пам’ятні місця Лютера в містах Айслебен
і Виттенберг

Фьорди Західної Норвегії – Гейрангерфьорд та Нерьой-фьорд

1976

ПОЛЬЩА:

Концтабір Освенцім (Аушвіц)
Замок Тевтонського Ордену в місті
Мальборк
„Зал Століття” у Вроцлаві
Церкви миру в Яворі та Свіднице
Історичний центр Кракова
Історичний центр Варшави

Палаци та парки Потсдаму та Берліну
Паломницька церква в селі Віс
Давньоримські пам’ятки, кафедральний
собор Св. Петра та церква Богоматері
у місті Трір
Кафедральний собор у місті Шпайєр

Ратуша та статуя Роланда на Ринковій
площі в місті Бремен
Місто Бамберг
Долина Середнього Рейну
Залізоробний завод в місті Фьольклінген
Замок Вартбург
Вюрцбург: резиденція єпископа з парком
і палацовою площею
Стара вугільна копальня Цольферайн
в місті Ессен

Стара частина міста Замосць

Наскальні малюнки в Альті

Польдер Бемстер

Шахтарське місто Рьорус та його околиці

Внутрішнє місто і гавань Віллемстада
(Кюрасао, Нідерландські Антильскі
острови)

Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

1990

РУМУНІЯ:

Монастир Хорезу

Дерев’яні церкви на півдні Малої Польщі
Біловежська Пуща/Бяловежа (Білорусь,
Польща)

Дерев’яні церкви історичної області
Марамуреш

1980

ПОРТУГАЛІЯ:

Виноробний район Алту-Дору
Центр міста Ангра-ду-Ероішму,
Азорські острови
Монастир Христа в місті Томар

Історичний центр міста Гімарайнш
Історичний центр міста Порту
Виноробний ландшафт острова Піку
(Азорські острови)

Дельта Дунаю

1991

САН-МАРИНО:

Історичний центр Сан-Марино та гора
Титано

1982

СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ
(ВАТИКАН):

Історичний центр Риму та володіння
Ватикану, що користуються правами
екстериторіальності, включно із церквою

Монастир Алкобаса

Сан-Паоло-Фуорі-ле-Мура (Ватикан,
Італія)

Монастир Баталья

Ватикан – район Риму

Монастир ієронімітів і вежа Белен
в Лісабоні
Наскальне мистецтво епохи палеоліту
Сієга-Верде (Португалія, Іспанія)
Лаурісілва – лаврові ліси острова
Мадейра

РОСІЯ:

Архітектурний ансамбль ТроїцькоСергієвої лаври в місті Сергіїв Посад
Церква Вознесіння в Коломенському
(Москва)
Цитадель, Старе місто та кріпосні
споруди Дербенту
Історико-культурний комплекс
Соловецьких островів
Куршська коса (Литва, Росія)
Ансамбль Ферапонтового монастиря
Ансамбль Новодівочого монастиря
Казанського Кремля

Старий портовий квартал Брюгген

Західний Кавказ

Села з укріпленими церквами
у Трансільванії

Ваддензе (Німеччина, Нідерланди)

Лінія оборонних споруд Амстердаму

Вулкани Камчатки

Соляна шахта у Величці

Історико-архітектурний комплекс

НОРВЕГІЯ:

Первісні ліси Комі

Історичний центр міста Сігішоара

Викопні рештки у кар’єрі Мессель

1977

Убсунурська котловина (Монголія, Росія)

Фортеці даків в горах Орештіє

Кафедральний собор Св. Марії та церква 1988
Св. Михайла у місті Хільдесхайм

Плато Путорана

Мускауер-Парк/Парк Музаковські
(Німеччина, Польща)

Історичний центр міста Евора

Старе місто в Регенсбурзі, включно
з районом Штадтамхоф

Природничий комплекс заповідника
Острів Врангеля

Середньовічна частина міста Торунь

Давні копальні Раммельсберг та
історичне місто Гослар

Мускауер-Парк/Парк Музаковські
(Німеччина, Польща)

Озеро Байкал

Церква Воскресіння в монастирі
Сучевица

Культурний ландшафт Сінтри

Музеумсінзель (Музейний острів)
в Берліні

Центральний Сихоте-Алінь
„Золоті гори Алтаю”

Кальварія-Зебжидовська: монастирський
архітектурно-парковий комплекс у стилі
маньєризму

Монастирський комплекс Маульбронн

Монастирський острів Райхенау

Білокам’яні пам’ятники Володимира
і Суздаля

Історичний центр Санкт-Петербурга
і пов’язані з ним групи пам’ятників

1979

Палац Галерія „Гамзіград-Ромуліана”
Середньовічні пам’ятки Косово
Давнє міста Старі-Рас та монастир
Сопочані
Монастир Студениця

1993

Погост Кіжи
Московський Кремль і Красна Площа
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

СЛОВАЧЧИНА:

Місто Банська-Штявниця
Місто-заповідник Бардейов
Замок Спішкі Град і пов’язані з ним
культурні пам’ятки
Історичне село Влколинець
Дерев’яні церкви у словацькій частині
Карпат
Печерний район Агтелек – Словацький
Карст (Угорщина, Словаччина)
Первісні букові праліси Карпат (Україна,
Словаччина)

Історичні пам’ятники Великого Новгороду 1992
та околиць
Історичний центр Ярославля

СЕРБІЯ:

СЛОВЕНІЯ:

Шкоцьянські печери

1984

СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ
БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ
ІРЛАНДІЇ:

Гірничодобувний ландшафт Бленавон
Палац Бленхейм
Кафедральний собор, монастир СентОгастін та церква Сент-Мартін в місті
Кентербері
Замки і фортеці короля Едуарда I
у давньому князівстві Гуінедд
Місто Бат
Гірничодобувний ландшафт Корнуолла
та Західного Девонширу
Фабрики в долині річки Дервент
Замок та кафедральний собор в місті
Дарем

Тисячолітній бенедиктинський монастир
у Паннонхальмі та його природничі
околиці
Історичне село Холлокьйо та його околиці
Історичний культурний ландшафт
виноробного району Токай
Печерний район Аґґтелек – Словацький
Карст (Угорщина, Словаччина)

1988

УКРАЇНА:

Київ: Софійський собор та пов’язані
з ним монастирські будівлі, КиєвоПечерська лавра
Ансамбль історичного центру Львова
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)

Укріплені рубежі Римської імперії
(Німеччина, Великобританія)

Букові праліси Карпат і реліктові букові
ліси Німеччини

Пам’ятники неоліту на Оркнейських
островах

Резиденція Буковинських і
Далматинських митрополитів

Історичне місто Сент-Джордж та його
укріплення, Бермудські острови
Ущелина Айрон-Брідж
Ліверпуль – місто мореплавців та
торговців
«Морський Гринвіч» (Лондон)
Фабричне поселення Нью-Ланарк
Старе місто та Нове місто в Единбурзі
Акведук і канал Понткісіллте
Королівські ботанічні сади в К`ю
(передмістя Лондона)
Фабричне поселення Солтейр
Мегалітичні пам’ятники Стоунхендж,
Ейвбері та прилеглі археологічні об’єкти
Парк Стадлі-Ройял та руїни монастиря
Фаунтінз
Лондонський Тауер
Вестмінстерський палац,
Вестмінстерське абатство та церква
Cент-Маргарет (Лондон)
Узбережжя Дорсетширу та Східного
Девонширу
Узбережжя Козвей-Кост
Острови Гоф та Інаксессібл (Південна
Атлантика)
Острів Хендерсон (Південна Океанія)
Острови Сент-Кілда

1983

ТУРЕЧЧИНА:

1987

ФІНЛЯНДІЯ:

Погрібний комплекс Бронзового віку
Саммаллахденмякі
Фортеця Суоменлінна (Гельсінкі)
Стара частина міста Раума
Стара церква в селі Петяявесі
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)
Архіпелаг Кваркен / „Високий берег”
(Ботанічна затока, Швеція, Фінляндія)

1975

ФРАНЦІЯ:

Церква Сен-Савен-сюр-Гартан
Кафедральний собор в місті Ам’єн
Давньоримські та романські пам’ятки
в місті Арль
Дзвіниці міст Бельгії та Франції (Бельгія,
Франція)
Порт Місяця
Кафедральний собор в місті Бурж
Каналь-Дю-Міді (Південний канал)
Кафедральний собор Нотр-Дам,
колишній монастир Сен-Ремі та палац То
в місті Реймс
Кафедральний собор в місті Шартр

Місто Сафранболу

Цистеріанський монастир Фонтене

Велика мечеть та лікарня в місті Дівригі

Єпископське місто Альбі

Давнє місто Хаттусас

Архітектурна спадщина Вобана

Історичні райони Стамбулу

Королівський соляний завод
в Арк-е-Сена і великий соляний завод
в Сален-Ле-Бен

Давнє місто Ксанф та храм Летоон
Національний парк Гереме та печерні
будівлі Каппадокії
Давнє місто Ієрополіс та джерела
Памуккале

Історичний центр міста Авіньйон
Історичне укріплене місто Каркасон

УГОРЩИНА:

Будапешт: береги Дунаю, Фортечна гора,
у Буді та проспект Андрашші
Ранньохристиянське поховання у місті
Печ (давньоримська Сопіана)
Культурний ландшафт ФертеНойзидлер-Зе (Австрія, Угорщина)
Національний парк Хортобадь

Гора Сан-Джорджіо

Дороги у Франції, що ведуть до
Сантьяго-де-Компостела

Гірнича тектонічна група Сардона

Гранд-Іль – історичний центр Страсбурга
Долина Луарм від Сюллі-сюр-Луар до
Шалона
Церква та пагорб у Везлі
Миси Жиролата і Порто, природничий
резерват Скандола та скелясті бухти
«каланки» біля міста П’яна (острів
Корсика)
Лагуни Нової Каледонії, різноманіття
коралових рифів та їх екосистем
Піки, кратери та вали на острові
Реюньйон
Район гори Мон-Пердю у Піренеях
(Франція, Іспанія)

1992

ХОРВАТІЯ:

Комплекс базиліки єпископа Єфразія
в історичному центрі міста Пореч
Історичне місто Трогір
Історичний центр міста Спліт з палацом
Діоклетіана
Давнє місто в Дубровнику
Долина Старого міста на о. Хвар
Кафедральний собор св. Іакова у місті
Шибеник

Виноробний район Сент-Емільон
Ансамбль Мон-Сен-Мішель із затокою
Палац і парк Фонтебло
Палац і парк у Версалі
Береги Сени в Парижі
Площі Плас-Станіслас, Плас-де-лаКар’єр і Плас-д’Альянс в місті Нансі
Давньоримський акведук Пон-дю-Гар
Наскальні малюнки в печерах по річці
Везер

Юнгфрау-Алеч-Бічхорн (Бернські Альпи)

1985

ШВЕЦІЯ:

Сільський ландшафт у південній частині
острова Еланд
Археологічні об’єкти Бірка і Ховгорден
„Церковне містечко” Гаммельстад
поблизу міста Лулео
Залізоробний завод Енгельсберг
Ганзейське місто Вісбю
Гірничодобувний район Велика Мідна
Гора, місто Фалун
Військово-морський порт Карлскруна
Скельні рельєфи в Танумі
Королівська резиденція Дротнінгхольм
Скугсчюркогорден – „Лісове кладовище”
у Стокгольмі
Геодезична дуга Струве (Білорусь,
Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва,
Молдова, Норвегія, Росія, Швеція,
Україна)
Радіостанція Варберг
Архіпелаг Кваркен / „Високий берег”
(Ботанічна затока, Швеція, Фінляндія)
Лапландія

Національний парк Плітвіцькі озера

1993

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА:

Сади та замок Кромеріца
Історичний центр міста Ческі-Крумлов
Історичний центр Праги
Історичний центр міста Тельч
Історичне село Голешовіце
Колона Св. Трійці в місті Оломоуц
Єврейський район та базиліка св.
Прокопа в місті Тршебич
Кутна-Гора: історичний центр міста з
церквою Св. Варвари і кафедральним
собором Богородиці в Седлеці
Культурний ландшафт Ледніце-Вальтіце
Замок в місті Літомишль
Паломницька церква Св. Яна
Непомуцького на Зеленій Горі (місто
Ждяр-над-Сазавоу)
Вілла Тугендгат в місті Брно

2007

ЧОРНОГОРІЯ:

Природничий і культурно-історичний
район Котор
Національний парк Дурмітор

1975

ШВЕЙЦАРІЯ:

Історична частина міста Ліон
Гавр – місто відновлене Огюстом Перре

1985

торгового міста Беллінцона

Давньоримський театр і його околиці,
тріумфальна арка в місті Оранж

Деревообробна фабрика у Верлі

Археологічні пам’ятники Трої

Археологічні знахідки на горі Немрут-Даг

Провен, місто середньовічних ярмарок

Бенедиктинський монастир Св. Іоанна
в Мюстаїрі
Монастир Св. Галла (місто СанктГаллен)
Фабричні міста для виготовлення
годинників Ла-Шо-де-Фон і Лe-Локль
Терасові виноградники Лаво
Старе місто в Берні
Ретийська залізниця в культурному
ландшафті Альбули і Берніни
(Швейцарія, Італія)
Три замки, кріпосні стіни та вали
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Азія, Австралія, Океанія
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1974

АВСТРАЛІЯ:

Каторжні поселення
Будівля Королівської виставки та сади
Карлтон (Мельбурн)

Вежа Кутб-Мінар та її археологічні
пам’ятники, Делі

Історичні пам’ятки Деньфень у „Центрі
Неба та Землі”

Комплекс „Червоний форт”

Палаци імператорів династій Мін і Цин в
Пекіні та Шеньяні

Скельні помешкання Бхімбетка

Сіднейський оперний театр

Храм Сонця в Конараку

Викопні залишки австралійських ссавців
(Ріверслей і Наракорт)

Мавзолей Тадж-Махал (місто Агра)
Джантар Мантар

Острів Фрейзера

Національний парк Казіранга

Дощові ліси східного узбережжя

Національний парк Кеоладео

Великий Бар’єрний Риф

Притулок дикої фауни Манас

Гірничий район Блу-Маунтінс

Національні парки Нанда-Деві та
„Долина квітів”

Острови Херд та Макдональд
Район острова Лорд-Хау
Острів Маккуорі
Національний парк Пурнулулу

Національний парк Сундарбан

1989

ІНДОНЕЗІЯ:

Затока Шарк, Західна Австралія

Храмовий комплекс Борободур

Вологі тропіки Квінсленду

Храмовий комплекс Прамбанан

Національний парк Какаду

Стоянка давньої людини у Сангріані

Дика природа Західної Тасманії

Національний парк Комодо

Національний парк Улуру-Катаюта
(Айєрс-Рок – Маунт-Олга)

Національний парк Лоренц

Озерний район Уілландра

1979

АФГАНІСТАН:

Культурний ландшафт та археологічні
знахідки в долині Баміан

Незаймані волого-тропічні ліси Суматри
Національний парк Уджунг-Кулон
і вулкан Кракатау

1975

ІРАН:

Гробниці імператорів династій Мін і Цин
Діаолоу та села Кайпінга
Печерні храми Лунмень
Національний парк Лушань
Гробниця першого імператора династії
Цінь
Печери Могао
Гора Цинченшань і давня зрошувальна
система Дуцзянйянь
Гора Вутай

1991

МАРШАЛОВІ ОСТРОВИ:

Атол Бікіні

1990

МОНГОЛІЯ:

Культурний ландшафт долини річки
Орхон
Убсунурська котловина (Монголія, Росія)

1994

МЬЯНМА

1978

НЕПАЛ:

Гірнича імператорська резиденція та
оточуючі її храми у Ченде

Долина Катманду

Давнє місто Ліцзян

Національний парк Роял-Читаван

Стоянка «пекінської людини»
у Чжоукоудяні
Літній палац та імператорський парк
в Пекіні
Храм та гробниця Конфуція і маєток сім’ї
Кун у місті Цюйфу
Храм Неба: імператорський жертовний
вівтар в Пекіні
Велика Китайська Стіна
Давнє місто Іньсюй
Печерні храми Юньган

Лумбіні, місце народження Будди
Національний парк Сагарматха (район
гори Еверест)

1984

НОВА ЗЕЛАНДІЯ:

Субантарктичні острови
Льодовиковий ландшафт
Те Вахіпоунаму – південний захід
острову Південний
Національний парк Тонгаріро

1976

ПАКИСТАН:

Вірменські монастирські комплекси Ірану

Данься, Китай

Місто Бам та його культурні ландшафти

Пейзажна пам’яткова зона Хуанлун

Археологічний об’єкт Бісотун

Пейзажна пам’яткова зона Цзючжайгоу

Площа Мейдан-Імам в місті Ісфаган

Національний парк Саньциншань

Руїни буддійського монастиря Тахті-Бахі
і міста Шахрі-Бахлол

Історичне місто мечетей Багерхат

Давнє місто Пасаргади
Давнє місто Персеполь

Резервати гігантської панди у провінції
Сичуань

Форт і сади Шалімар в місті Лахор

Руїни буддійського монастиря
у Пахарпурі

Карстові відкладення у південному Китаї

Історичні пам’ятники в місті Татта
Форт Рохтас

Мінарет та археологічні об’єкти в Джемі

1983

БАНГЛАДЕШ:

Мангрові зарослі Сундарбан

1981

ВАНУАТУ:

Володіння вождя Роя Мати

1987

В’ЄТНАМ:

Імператорська цитадель Тханг Лонг,
Ханой
Комплекс пам’ятників Хюе
Історичне місто Хойан
Святилище Мішон
Бухта Ха-Лонг
Національний парк Фонгня-Кебанг

1977

ІНДІЯ:

Форт в місті Агра
Печерні храми в Аджанті
Буддійські пам’ятки в Санчі
Археологічний парк Чампанер-Павагадх
Вокзал Чхатрапаті-Шиваджи, колишній
Вікторія-Термінус (місто Мумбаї)
Церкви та монастирі в Гоа
Печерні храми на острові Елефанта
Печерні храми в Еллорі
Давнє місто Фатехпур-Сікрі
Величні храми імперії Чола
Пам’ятки Хампі
Пам’ятки Махабаліпурама

Ханега та святилища шейха Сафі альДін в Ардабілі
Давня гідравлічна система Шуштар
Мавзолей Солтаніє (провінція Зинджан)
Споруди історичного базару в Табризі
Давнє місто Техте-Солейман
Давнє місто Чога-Занбіль

1994

КАЗАХСТАН:

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссаві (місто
Туркестан)
Петрогліфи археологічного ландшафту
Тамгали
Сари-Арка – степ і озера північного
Казахстану

1991

Храм Преах Віхеар

КИРГИЗСТАН:

Священна гора Сулайман-Тоо

1985

Пейзажна пам’яткова зона Уліньюань
Гора Емейшань та статуя „Великий
Будда” в Лешані
Гора Хуаншань
Гора Тайшань
Гори Уішань

1999

КИТАЙ:

Комплекс давніх будівель у горах
Уданшань
Історичне місто Пінйао
Старовинні села Сіді і Хунцунь на півдні
провінції Аньхой

Пам’ятки Паттадакала

Столичні міста та гробниці давнього
царства Когурьйо

Мавзолей Хумаюна в Делі

Класичні сади в місті Сучжоу

Пам’ятки Кхаджурахо

Наскальні рельєфи в Дацзу

Храмовий комплекс Махабодхі в БодхГайя

Тулоу провінції Фуцзянь

Гірничі залізниці Індії

Історичний ансамбль палацу Потала
в місті Лхаса

Історичний центр міста Макао (Аомінь)

КІРИБАТІ:

Заповідна територія островів Фенікса

1998

КАМБОЖДА:

Ангкор

1995

Національний парк „Три паралельні
річки”, провінція Юньнань

КОРЕЙСЬКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА
РЕСПУБЛІКА:

Комплекс гробниць Когурйо

1987

ЛАОС:

Місто Луанг-Прабанг
Культурний ландшафт Тямпасак
з храмовим комплексом Ват-Фу
із навколишніми давніми поселеннями

1988

МАЛАЙЗІЯ:

Давні міста на берегах Малаккської
протоки – Мелака и Джорджтаун
Національний парк Гунунг-Мулу (штат
Саравак, острів Борнео)
Національний парк Кінабалу (штат
Сабах, острів Борнео)

1986

МАЛЬДІВИ

Археологічні пам’ятки Мохенджо-Даро

Давнє місто Таксіла

1997

ПАПУА-НОВА ГВІНЕЯ:

Давнє землеробське поселення Кука

1988

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ:

Палацовий комплекс Чхандоккун
Мегалітичні поховання – дольмени біля
місць Кочхан і Хвасун та на острові
Канхва
Історичні території Кьонджу
Монастир Хеінса, Чангьон-Пханджон
– сховище дерев’яних табличок
«Трипитака Кореана»
Фольклорні села Кореї: Хахое і Яньдон
Фортеця Хвасон (місто Сувон)
Храм Чонмьо
Королівські гробниці династії Чосон
Печерний храм Соккурам та храмовий
комплекс Пульгукса
Вулканічний острів Джеджу з його
лавовими тунелями

1992

СОЛОМОНОВІ
ОСТРОВИ:

Східна частина острова Реннелл

1992

ТАДЖИКИСТАН:

Саразм

1987

ТАЇЛАНД:

Археологічний пам’ятник Банчіанг
Історичне місто Аютія та сусідні історичні
міста
Історичне місто Сукотаї та сусідні
історичні міста
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Лісовий комплекс Донгфаяйєн-Кхауяй
Резервати дикої природи Тхунгьяй
і Хуайкхакхенг

1994

ТУРКМЕНІСТАН:

Срібні копі Івамі Гінзан

Церкви Філіппін у стилі бароко

Високогір’я в центральній частині ШріЛанки

Священні місця та дороги паломників в
горах Кіі

Історичне місто Віган

Лісовий резерват Сінхараджа

Святилища і храми Нікко

ФІЛІППІНИ:

Давнє місто Куня-Ургенч

Рисові тераси у Філіппінських
Кордильєрах

Парфянські фортеці Ніси

Підземна річка Пуерто-Прінсеса

Державний історико-культурний парк
Давній Мерв

Національний парк Риф Туббатаха

1993

УЗБЕКИСТАН:

Історичний центр міста Бухара
Історичний центр міста Шахрисабз
Ічан-Кала (Внутрішня фортеця), місто
Хіва
Самарканд – перехрестя культур
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Священне місто Канді

1985

1980

ШРІ-ЛАНКА:

Давнє місто Полоннарува
Давнє місто Сигірія
„Золотий храм” Дамбулла
Стара частина та укріплення міста Галле
Священне місто Анурадхапура

1992

ЯПОНІЯ:

Буддійські пам’ятники у місцевості
Хорюдзі
Замки „гусуку” і пов’язані з ними замки
давнього царства на островах Рюкю
Замок Хімедзі
Меморіал Миру в Хіросімі (купол Генбаку)
Історичні пам’ятники старої частини Кіото,
а також міст Удзі і Оцу
Пам’ятники історичної частини міста Нара
Історичні села Сиракава-Го та Гокаяма
Синтоїстське святилище Іцукусіма

Гори Сіракамі
Півострів Сіретоко (острів Хокайдо)
Острів Якусіма

Америка
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1983

АНТІГУА І БАРБУДА

1978

АРГЕНТИНА:

Печера Куева-де-лас-Манос (район РіоПінтурас, провінція Санта-Крус)
Будівлі та ферми єзуїтів в місті Кордова
та околицях
Єзуїтські місії на землях індіанців гуарані:
Сан-Ігнасіо-Міні, Санта-Анна, НуестраСеньора-де-Лорето і Санта-Марія-лаМайор (Аргентина); руїни Сан-Мігел-дасМісойнс (Аргентина, Бразилія)
Давній шлях Кебрада-де-Умауака
Національний парк Ігуасу
Природничі парки Ісчігуаласто
і Талампайя
Національний парк Лос-Глас`ярес
Півострів Вальдес

1990

БЕЛІЗ:

Резервати Бар’єрного Рифу Белізу

1976

БОЛІВІЯ:

ГВАТЕМАЛА:

Місто Антігуа – Гватемала (Стара
Гватемала)
Археологічний парк і руїни Кірігуа
Національний парк Тікаль

1979

ГОНДУРАС:

Місто індіанців майя – Копан
Біосферний резерват Ріо-Платано

1998

ГРЕНАДА

1995

ДОМІНІКА:

Національний парк Морн-Труа-Пітон

1985

ДОМІНІКАНСЬКА
РЕСПУБЛІКА:

Колоніальне місто Санто-Домінго

1975

ЕКВАДОР:

Місто Кіто

Гірничозаводське місто Потосі

Історичний центр міста Санта-Ана-де-лосРіос-де-Куенка

Археологічна пам’ятка Фуерте-деСамайпата

Національний парк Сангай

Історичне місто Сукре
Єзуїтські місії на землях індіанців чикітос

Галапагосські острови

1976

КАНАДА:

Давнє місто Тіауанако: духовний та
політичний центр доіспанської індіанської
культури

Місце полювання на бізонів – „ХедСмешт-Ін-Баффало-Джамп-Комплекс”

Національний парк Ноель-КемпффМеркадо

Національний історичний парк Л’Анс-оМедоус

1977

БРАЗИЛІЯ:

Місто Бразиліа
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1979

Історичний центр міста Сальвадор-диБайя
Історичний центр міста Сан-Луїс
Історичний центр міста Діамантіна
Історичний центр міста Гояс
Історичний центр міста Олінда
Історичне місто Ору-Прету
Єзуїтські місії на землях індіанців гуарані:
Сан-Ігнасіо-Міні, Санта-Анна, НуестраСеньора-де-Лорето і Санта-Марія-лаМайор (Аргентина); руїни Сан-Мігел-дасМісойнс (Аргентина, Бразилія)
Церковний комплекс Бон-Жесус-дуКонгон’яс
Площа Сан-Франциско в місті СанКрістовао
Національний парк Серра-да-Капівара
Лісові резервати південно-східного
атлантичного узбережжя
Бразильські острови в Атлантиці:
Фернанду-ді-Норон’я і атолл Рокас
Комплекс резерватів Центральної
Амазонії
Національні парки-зони „кампос-серрадо”:
Шапада-дус-Веадейрус та Емас
Лісові резервати східного атлантичного
узбережжя („Берег відкриття”)
Національний парк Ігуасу
Охоронна область Пантанал

1990

ВЕНЕСУЕЛА:

Університетське містечко в Каракасі
Місто Коро та його порт
Національний парк Канайма

1980

ГАЇТІ:

Національний історичний парк - Цитадель
Ла-Ферьєр, палац Сан-Сусі і укріплення
Рамьєр

1977

ГАЙАНА

Історичний район міста Квебек

Історичне місто Луненберг
Канал Рідо

Культурний ландшафт долини Віньялес
Національний парк Алехандро-деГумбольдт
Національний парк Десембарко-дельГранма

1984

МЕКСИКА:

Ландшафт плантацій агави та старовинні
підприємства з виробництва текіли

Археологічний пам’ятник Пакіме, район
Касас-Грандес
Каміно Реал-де-Тьєрра Адентро
Центральне університетське містечко
Державного автономного університету
Мехіко
Монастирі початку ХVІ століття на схилах
вулкану Попокатепетль
Доіспанське місто Ель-Тахін
Францисканські місії в Сьєрра-Горде,
штат Керетаро
Історичний центр Мехіко та Сочімілько
Історичний центр міста Морелія
Історична частина міста Оахака і центр
давньої індіанської культури МонтеАльбан

Національний парк Вуд-Баффало

1983

КОЛУМБІЯ:

Історичний центр міста Санта Крус
де Момпос
Національний археологічний парк
Т’єррадентро
Порт, укріплення та пам’ятки міста
Картахена
Археологічний парк Сан-Аугустин
Національний парк Лос-Катіос
Фауністичний та флористичний резерват
Мальпело

1977

КОСТА-РІКА:

Охоронна зона Гуанакасте
Національний парк Острів Кокос
Резервати Таламанка-Рейндж та ЛаАмістад

1981

КУБА:

Археологічний ландшафт перших кавових
плантацій на південному сході Куби
Історичний центр Камагуея
Стара Гавана та її укріплення
Фортеця Сан-Педро-де-ла-Рока в місті
Сантьяго-де-Куба
Місто Тринідад і долина Де-лос-Інхеніос
Історичний центр міста С’єнфуегос

Національний парк Ману
Національний парк Ріо-Абісео

1991

САЛЬВАДОР:

Археологічні пам’ятки давнього
поселення Хойя-де-Серен

1986

СЕНТ-КІТС І НЕВІС:

Національний парк Фортеця БрімстонХілл

1991

СЕНТ-ЛЮСІЯ:

Охоронний природничий район Пітон

1973

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ:

Фортеця та історична частина міста СанХуан на острові Пуерто-Ріко

Історичний центр міста Сакатекас

Історичний пам’ятник Кургани Кахокії

Історичне укріплене місто Кампече

Національний історичний парк Чако

Зона історичних пам’ятників в місті
Керетаро

Індепенденс-холл (місто Філадельфія)

Зона історичних пам’ятників в місті
Тлакотальпан

Житловий будинок і студія Луїса
Баррагана (передмістя Мехіко)

Міжнародний Парк Миру Уотертон-Лейкс–
Глейшер

Священне місто Караль-Супі

Історичний центр міста Пуебла

Провінційний парк Дайносор

Національний парк Наханні

Лінії і геогліфи в районах Наска і Пампасде-Хумана

Руїни давнього міста Мачу-Пікчу

Госпіталь Кабаньяс в місті Гвадалахара

Провінційний парк Мігуаша

Історичний центр міста Арекіпа

Зона археологічних пам’ятників
Хочикалько

Парки Канадських Скелястих гір

Парки та резервати Клуейн, ВрангеляСв.Іллі, Глейшер-Бей, Татшеншині-Алсек

Історичний центр Ліми

Національний парк Уаскаран

Історичне місто Гуанахуато та прилеглі
рудники

Скелі з окам’янілостями у Джоггінсі

Місто Куско

Давнє місто майя Калакмуль, штат
Кампече

Острів Ентоні

Національний парк Грос-Морн

Археологічні пам’ятники центра давньої
індіанської культури Чавин-де-Уантар

Давні індіанські поселення на плато
Меса-Верде
Садиба Монтічелло та університет штату
Вірджинія в місті Шарлотсвілл
Індіанське поселення Пуебло-де-Таос
Статуя Свободи (Нью-Йорк)
Національний парк Карлсбадські печери

Доіспанське місто та національний парк
Паленке

Національний парк Еверглейдс

Доіспанське місто Чичен-Іца

Національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс

Доіспанське місто Теотиуакан
Доіспанське місто Ушмаль
Доісторичні гроти Ягула і Мітли
в Центральній долині Оаксака
Місто-заповідник Сан-Мігель і храм Ісуса
з Назарету в Атотонілько
Наскальний живопис в горах Сьєрра-деСан-Франсіско
Острови и охоронні природничі території
в районі Каліфорнійської затоки

Національний парк Гранд-Каньйон
Національний парк Гавайські вулкани
Парки та резервати Клуейн, Врангеля-Св.
Іллі, Глейшер-Бей, Татшеншині-Алсек
Національний парк Мамонтова печера
Національний парк Олімпік
Національний парк Редвуд
Міжнародний Парк Миру Уотертон-Лейкс–
Глейшер
Єллоустонський національний парк

Біосферний заповідник метелика Монарх

Йосемітський національний парк

Біосферний резерват Сіан-Каан

Національний морський парк
„Папаханаумокуакеа”

Резерват китів Ель-Віскаїно

1979

НІКАРАГУА:

Руїни міста Леон-Вьєхо (Старий Леон)

1995

ПАНАМА:

Археологічні пам’ятники Панами-Вьєхо
(Старої Панами) та історична частина
міста Панама
Укріплення на карибському узбережжі
Панами: Портобело і Сан-Лоренцо
Національний парк Койба та його
особливо охоронна акваторія
Національний парк Дар’єн
Резервати Таламанка-Рейндж і ЛаАмістад

1988

ПАРАГВАЙ:

Єзуїтські місії Ла-Сантісіма-Тринідад-деПарана і Хесус-де-Таваранге

1982

ПЕРУ:

Археологічна зона Чан-Чан

1997

СУРИНАМ:

Історичний центр міста Парамарибо
Природничий резерват Центрального
Суринаму

1989

УРУГВАЙ:

Історична частина міста Колонія-дельСакраменто

1980

ЧИЛІ:

Церкви на островах Чілоє
Історична частина портового міста
Вальпараїсо
Виробництво селітри Хамберстон і
Санта-Лаура
Національний парк Рапануї (острів Пасхи)
Шахтарське місто С’юелл

1983

ЯМАЙКА

Африка та арабські країни
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1974

АЛЖИР:

Фортеця Аль-Кала у давньому місті БеніХамад
Давнє місто Джеміла
Касба (стара частина) міста Алжир
Долина Мзаб
Давнє місто Тимгад
Давнє місто Тіпаса
Плато Тассилін-Аджер

1991

АНГОЛА

1991

БАХРЕЙН:

Археологічні пам’ятки Калат-аль-Бахрейн

1982

БЕНІН:

Королівські палаци Абомея

1998

БОТСВАНА:

Наскальний живопис в районі Цодило

1987

БУРКІНА-ФАСО:

Руїни Лоропені

1982
1986

БУРУНДІ
ГАБОН:

Екосистема та реліктовий культурний
пейзаж Лопе-Оканда

1987

ГАМБІЯ:

Острів Джеймс-Айленд та пов’язані з ним
пам’ятки

250

Кільця каменів-мегалітів у Сенегамбії
(Гамбія, Сенегал)

1975

ГАНА:

Традиційні будівлі народу Ашанті
Форти і замки Вольти, Великої Аккри,
Центрального і Західного регіонів

1979

ГВІНЕЯ:

Природничий резерват Маунт-Німба

1974

ДЕМОКРАТИЧНА
РЕСПУБЛІКА КОНГО:

Національний парк Гарамба
Національний парк Кахузі-Бієга
Фауністичний резерват Окапі
Національний парк Салонга
Національний парк Вірунга

1977

ЕФІОПІЯ:

Давнє місто Аксум
Фортеця Фасіл-Геббі, район міста Гондер
Укріплене історичне місто Харар-Джуголь
Долина нижньої течії річки Аваш
Долина нижньої течії річки Омо
Скельні церкви у Лалібелє
Археологічні пам’ятки Тійа
Національний парк Симен

1974

ЄГИПЕТ:

Ранньохристиянські пам’ятки в Абу-Мена
Давні Фіви з їх некрополями
Ісламський Каїр
Мемфіс та його некрополі – район від Гізи
до Дахшура
Пам’ятки Нубії від Абу-Сімбел до Філе
Монастир Св. Катерини з околицями
Ваді-аль-Хітан („Долина китів”) –
місцезнаходження окам’янілостей

1980

ЄМЕН:

Історичне місто Забід
Старе місто в Сані
Старе укріплене місто Шибам
Архіпелаг Сокотра

1999

ЄРУСАЛИМ (ОБ’ЄКТ
ЗАПРОПОНОВАНИЙ
ЙОРДАНІЄЮ):

Старе місто в Єрусалимі та його фортечні
мури (об’єкт запропонований Йорданією)

1984

ЗАМБІЯ:

Мосі-оа-Тунья/Водоспад Вікторія (Замбія,
Зімбабве)

1982

ЗІМБАБВЕ:

Національний пам’ятник Велике Зімбабве
Національний пам’ятник Руїни Кхамі
Пагорби Матобо
Національний парк Мана-Пулс, полювальні
резервати Салі і Чеворе
Мосі-оа-Тунья/Водоспад Вікторія (Замбія,
Зімбабве)

1974

ІРАК:

Давнє місто Ашшур (Калат-Шергат)

Археологічні пам’ятники Лептіс-Магни
Археологічні пам’ятники Сабрати
Старе місто в Гадамесі
Наскальний живопис в горах ТадрартАкакус

1995

МАВРИКІЙ:

Ааправасі-Гхат – імміграційний термінал
(місто Порт-Луї)
Культурний ландшафт Ле Морн

1981

МАВРИТАНІЯ:

Ксари (укріплені помешкання) в Уадані,
Шингетті, Тишиті и Уалаті
Національний парк Банк Д’Арген

1983

МАДАГАСКАР:

Королівський пагорб Амбохиманга
Вологі тропічні ліси Атсінанани
Природничий резерват Цингі-де-Бемараха

1982

МАЛАВІ:

Наскальні зображення в Чонгоні
Національний парк Озеро Малаві

1977

МАЛІ:

Давнє місто Дженне
Історичне місто Тімбукту

Культурний і ботанічний ландшафт
Ріхтерсфельдського заповідника
Острів Роббен-Айленд
Охоронні території Капської флористичної
області
Водно-болотяний район Cент-Лусія
Астроблема Вредефорт
Парк Дракенсберг

1978

САУДІВСЬКА АРАВІЯ:

Археологічний об’єкт Аль-Хіджр
Район Ад-Дір’я в місті Ад-Дір’я

1980

СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ:

Атолл Альдабра
Природничий резерват Валлє-де-Ме

1976

СЕНЕГАЛ:

Острів Горе
Місто-острів Сен-Луї
Кільця каменів-мегалітів у Сенегамбії
(Гамбія, Сенегал)
Орнітологічний резерват Джудж
Національний парк Ніоколо-Коба

1975

СИРІЯ:

Давнє місто Хатра

Гробниця імператора Аскія-Мохамеда
(місто Гао)

Старе місто в Халебі (Алеппо)

Археологічна пам’ятка Самарра

Нагір’я Бандиагара (земля догонів)

Старе місто в Дамаску

1975

ЙОРДАНІЯ:

1975

МАРОККО:

Давнє місто Петра

Археологічні пам’ятники Волюбіліса

Давня резиденція халіфів Кусейр-Амра

Історичне місто Мекнес

Археологічні знахідки в Ум-ер-Расас
(Кастрон-Мефа)

Ксари (укріплені помешкання) в Айт-БенХадду

1988

КАБО-ВЕРДЕ:

Сідаде Вел’я, историчний центр Рібейра
Гранде

1982

КАМЕРУН:

Фауністичний резерват Джа

1984

КАТАР

1991

КЕНІЯ:

Старе місто в Ламу
Ліси кайя Міджикенда
Національні парки на озері Туркана
Національний парк та лісний резерват на
горі Кенія

1987

КОНГО

1981

КОТ-Д’ІВУАР:

Національний парк Комое
Природничий резерват Маунт-Німба
Національний парк Таї

Медіна (стара частина) міста Ес-Сувейра
(колишній Могадор)
Медіна (стара частина) міста Фес
Медіна (стара частина) міста Марракеш
Медіна (стара частина) міста Тетуан
Португальська фортеця Мазарган, місто
Ель-Джадіда

1982

МОЗАМБІК:

Місто-острів Мозамбік

2000

НАМІБІЯ:

Твіфелфонтейн або /Ui-//aes

1974

НІГЕР:

Природничі резервати Аїр і Тенере
Національний парк „Дубль-В-дю-Ніжер”
(„W”)

1974

НІГЕРІЯ:

Священний гай Осун-Осогбо
Культурний ландшафт Сукур

1981

ОМАН:

ЛІВАН:

Оманські іригаційні системи «афладж»

Давнє місто Анджар

Археологічні пам’ятники Бат, Ель-Хутм
та Ель-Айн

1983

Давнє місто Баальбек
Давнє місто Бібл (Джубейль)
Священна Долина (Уаді-Кадіша) і
Божественна Кедровий Гай (Хорш-Арзель-Раб)
Давнє місто Тір (Сур)

1978

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА
ДЖАМАХІРІЯ:

Археологічні пам’ятники Кірени

Фортеця Бахла
Давній торговий шлях „Тропа ладану”

1997

ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА
РЕСПУБЛІКА:

Стеркфонтейн, Сварткранс, Кромдрай та
околиці – місця знахідок викопних гомінідів
Культурний ландшафт Мапунгубве

Старе місто в Босрі
Замки Крак-де-Шевальє і Калат-Салахад-Дін
Археологічні пам’ятники Пальміри

1974

СУДАН:

Священна скала Гебель-Баркал та
археологічні пам’ятники в області Напатан

1977

ТАНЗАНІЯ:

Наскальні зображення в Кондоа
Руїни Кілва-Кісівані і Сонга-Манара
Кам’яне місто в Занзібарі
Національний парк Кіліманджаро
Полювальний резерват Селус
Національний парк Серенгеті
Національний парк Нгоронгоро

1998

ТОГО:

Кутаммаку – земля народу Батаммаріба

1975

ТУНІС:

Амфітеатр в Ель-Джемі
Руїни Карфагену
Давнє місто Дугга (Тугга)
Давнє місто Кайруан
Стара частина міста Сус
Медіна (стара частина) міста Туніс
Пунічне місто Керкуан та його некрополь
Національний парк Ішкьоль

1987

УГАНДА:

Поховання королів Буганда в Касубі
Національний парк Бвінді-Імпенітрейбл
(„Непрохідний ліс Бвінді”)
Національний парк Рувензорі-Маунтінс

1980

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА
РЕСПУБЛІКА:

Національний парк Маново-Гоунда–СенФлоріс

1999

ЧАД

{ Конвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради №6673-XI від
04.10.88 }
Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки
і культури, що зібралася в Парижі з 17 жовтня по 21 листопада 1972 року на
свою сімнадцяту сесію,
констатуючи, що культурній і природній спадщині дедалі більше загрожує
руйнування, що викликається не лише традиційними причинами пошкодження,
а й еволюцією соціального й економічного життя, яка погіршує їх ще більш
небезпечними шкідливими й руйнівними явищами,
беручи до уваги, що пошкодження або зникнення будь-яких зразків культурної
цінності чи природного середовища є згубним збідненням надбання всіх
народів світу,
беручи до уваги, що охорона цієї спадщини на національному рівні часто буває
недостатньою у зв’язку з обсягом засобів, яких вона вимагає, і недостатністю
економічних, наукових та технічних ресурсів країни, на території якої перебуває
цінність, що підлягає захисту,
нагадуючи, що в Статуті Організації передбачено, що вона допомагає
збереженню прогресу і поширенню знань, виявляючи турботу про збереження
й охорону загальної спадщини людства та рекомендуючи зацікавленим народам
укладення відповідних міжнародних конвенцій,
вважаючи, що наявні міжнародні конвенції, рекомендації та резолюції щодо
культурних і природних цінностей свідчать про важливість, якою є для всіх
народів світу збереження унікальних і незамінних цінностей, незалежно від
того, якому народу вони належать,
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беручи до уваги, що деякі цінності культурної і природної спадщини
становлять значний інтерес, що вимагає їх збереження як частини
всесвітньої спадщини всього людства,
беручи до уваги, що у зв’язку з масштабами й серйозністю нових
небезпек, які їм загрожують, все міжнародне співтовариство має брати
участь в охороні природної і культурної спадщини, надаючи колективного
сприяння, яке, не замінюючи діяльності зацікавленої держави, на території
якої перебуває цінність, ефективно доповнить її,
беручи до уваги, що з цією метою необхідно прийняти нові договірні
положення, що встановлюють ефективну систему колективної охорони
пам’яток видатного універсального культурного й природного значення,
засновану на постійній основі відповідно до сучасних наукових методів,
вирішивши на своїй шістнадцятій сесії, що це питання є предметом
міжнародної конвенції,
прийняла шістнадцятого листопада 1972 року цю Конвенцію.
I. Визначення культурної і природної спадщини
Стаття 1

У цій Конвенції під „культурною спадщиною” розуміються:
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пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису,
елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи
елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії,
мистецтва чи науки;
ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність
чи зв’язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки
зору історії, мистецтва чи науки;
визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи,
а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною
цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології.
Стаття 2

У цій Конвенції під „природною спадщиною” розуміються:
природні пам’ятки, створені фізичними й біологічними утвореннями або
групами таких утворень, що мають видатну універсальну цінність з точки
зору естетики чи науки;
геологічні й фізіографічні утворення й суворо обмежені зони, що
є ареалом видів тварин і рослин, які зазнають загрози й мають видатну
універсальну цінність з точки зору науки чи збереження;
природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають
видатну універсальну цінність з точки зору науки, збереження чи
природної краси.

Стаття 3

Кожній державі - стороні цієї Конвенції належить визначити й розмежувати
різні цінності, що перебувають на її території і передбачаються зазначеними
вище статтями 1 і 2.
II. Національна охорона та міжнародна охорона
культурної і природної спадщини
Стаття 4

Кожна держава - сторона цієї Конвенції визнає, що зобов’язання
забезпечувати виявлення, охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної і природної спадщини, що
зазначена у статтях 1 і 2, яка перебуває на її території, покладається
насамперед на неї. З цією метою вона прагне діяти як власними
зусиллями, максимально використовуючи наявні ресурси, так і, за
необхідності, використовувати міжнародну допомогу і співробітництво, якими вона може користуватися, зокрема, у фінансовому,
художньому, науковому й технічному відношеннях.
Стаття 5

Держави - сторони цієї Конвенції - з тим, щоб забезпечити якомога
ефективнішу охорону і збереження та якомога активнішу популяризацію
культурної і природної спадщини, розміщеної на їх території, прагнуть
в умовах, властивих кожній країні:
a) проводити загальну політику, спрямовану на надання культурній і природній спадщині певних функцій у громадському житті та на включення
охорони цієї спадщини до програм загального планування;
b) створювати, якщо вони ще не створені, на своїй території одну чи кілька
служб з охорони, збереження й популяризації культурної й природної
спадщини, які мають у своєму розпорядженні відповідний персонал
і засоби, що дають змогу виконувати покладені на них завдання; розвивати
наукові й технічні опрацювання і дослідження та вдосконалювати методи
роботи, які дають змогу державі усувати небезпеку, що загрожує її культурній та природній спадщині;
c) вживати відповідних правових, адміністративних і фінансових заходів
щодо виявлення, охорони, збереження, популяризації й відновлення цієї
спадщини;
d) сприяти створенню чи розвитку національних або регіональних центрів
підготовки в галузі охорони, збереження й популяризації культурної
й природної спадщини, а також заохочувати наукові дослідження в цій
галузі.
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Стаття 6

1. Повністю поважаючи суверенітет держав, на території яких перебуває
культурна і природна спадщина, визначена в статтях 1 і 2, і не торкаючись
прав, передбачених національним законодавством щодо зазначеної
спадщини, держави - сторони цієї Конвенції визнають, що вона є загальною спадщиною, для охорони якої все міжнародне співтовариство
зобов’язане співпрацювати.
2. Держави-сторони зобов’язуються згідно з положеннями цієї Конвенції
сприяти визнанню, охороні, збереженню й популяризації культурної
й природної спадщини, зазначеної в пунктах 2 і 4 статті 11, якщо цього
попросять держави, на території яких вона розміщена.
3. Кожна держава - сторона цієї Конвенції зобов’язується не вдаватися до
будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямої чи опосередкованої
шкоди культурній і природній спадщині, зазначеній у статтях 1 і 2, яка
розміщена на території інших держав - сторін цієї Конвенції.
Стаття 7

У цій Конвенції під міжнародною охороною всесвітньої культурної
і природної спадщини розуміється створення системи міжнародного
співробітництва і допомоги для надання державам - сторонам Конвенції
допомоги в зусиллях, спрямованих на збереження й виявлення цієї
спадщини.
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III. Міжурядовий комітет з охорони всесвітньої культурної та
природної спадщини
Стаття 8

1. При Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
засновується Міжурядовий комітет з охорони визначної культурної
і природної спадщини загального значення, що називається „Комітет
всесвітньої спадщини”. Він складається з 15 держав - сторін Конвенції,
які обираються державами - сторонами Конвенції, котрі збираються на
Генеральну асамблею під час чергових сесій Генеральної конференції
ЮНЕСКО. Кількість держав, що входять до складу Комітету, буде
доведена до 21, починаючи з чергової сесії Генеральної конференції, яка
буде проведена після набуття чинності цієї Конвенції не менш як для 40
держав.
2. Вибори членів Комітету мають забезпечувати справедливе представництво різних районів і культур світу.
3. На засіданнях Комітету можуть бути присутні з дорадчим голосом по
одному представникові від Міжнародного дослідного центру збереження
і реставрації культурних цінностей (Римський центр), Міжнародної ради
з охорони природи і природних багатств (МРОП), до яких можуть
приєднатися на прохання держав - сторін Конвенції представники інших
міжурядових і неурядових організацій, що мають аналогічні цілі.

Стаття 9

1. Держави - члени Комітету всесвітньої спадщини здійснюють свої
повноваження, починаючи з кінця чергової сесії Генеральної конференції,
на якій вони були обрані, до кінця її третьої наступної чергової сесії.
2. Повноваження однієї третини членів, призначених під час перших
виборів, закінчуються в кінці першої чергової сесії Генеральної
конференції, що відбувається після тієї, на якій вони були обрані,
а повноваження другої третини членів, призначених у той же час,
закінчуються в кінці другої чергової сесії Генеральної конференції, що
відбувається після тієї, на якій вони були обрані. Прізвища цих членів
Комітету визначаються головою Генеральної конференції шляхом
жеребкування після перших виборів.
3. Держави - члени Комітету добирають своїми представниками
компетентних осіб у галузі культурної і природної спадщини.
Стаття 10

1. Комітет всесвітньої спадщини приймає свої правила процедури.
2. Комітет може в будь-який час запрошувати на свої засідання
громадські чи приватні організації, а також приватних осіб для
консультацій з окремих питань.
3. Комітет може створювати консультативні органи, які він вважає
за необхідні для виконання своїх завдань.
Стаття 11

1. Кожна держава - сторона цієї Конвенції подає, за можливості,
Комітету всесвітньої спадщини перелік цінностей культурної і природної
спадщини, що розміщені на її території і можуть бути включені до списку,
передбаченому у пункті 2 цієї статті. Цей перелік, який не можна вважати
вичерпним, має містити документацію щодо місцезнаходження даних
цінностей та інтересу, що вони собою являють.
2. На підставі переліків, що подаються державами згідно з пунктом 1,
Комітет складає, поновлює і публікує список цінностей культурної
і природної спадщини (під назвою „Список всесвітньої спадщини”), як
вони визначені у статтях 1 і 2 цієї Конвенції, які, на його думку, мають
видатну універсальну цінність відповідно до встановлених критеріїв.
Оновлений список розсилається не рідше, ніж один раз на два роки.
3. Внесення цінностей до списку всесвітньої спадщини не може бути
проведене без згоди зацікавленої держави. Включення цінності,
розміщеної на території, за суверенітет чи юрисдикцію якої сперечаються
кілька держав, жодним чином не впливає на права сторін, що сперечаються.
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4. Комітет складає, оновлює й публікує, коли цього вимагають обставини,
список цінностей, що фігурують у списку всесвітньої спадщини, для
врятування яких вимагаються значні роботи і щодо яких у рамках цієї
Конвенції держава просила допомоги (під назвою „Список всесвітньої
спадщини, що перебуває під загрозою”). У цьому списку зазначається
приблизна вартість операцій. До цього списку можуть бути внесені тільки
цінності культурної і природної спадщини, яким загрожують серйозні
й конкретні небезпеки, як, наприклад, загроза зникнення внаслідок
стрімкого руйнування, проекти проведення великих громадських чи
приватних робіт, швидкий розвиток міст і туризму, руйнування у зв’язку зі
змінами призначення або права власності на землю, серйозні пошкодження
внаслідок невстановленої причини, занедбаність з яких-небудь причин,
стихійне лихо і катаклізми, небезпека збройних конфліктів, великі пожежі,
землетруси, зсуви, вулканічні вибухи, зміни рівня води, повені, припливи.
У разі надзвичайних обставин Комітет може в будь-який час внести до
списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, нову цінність
і негайно повідомити про це.
5. Комітет визначає критерії, на підставі яких цінність культурної
чи природної спадщини може бути включена до обох списків,
передбачених у пунктах 2 і 4 цієї статті.
6. До того як прийняти остаточне рішення про невключення цінності
до одного із двох списків, згаданих у пунктах 2 і 4 цієї статті, Комітет
консультується з державами-сторонами, на території яких розміщена
вищезгадана цінність культурної чи природної спадщини.
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7. Комітет, за домовленістю із зацікавленими державами, координує
й заохочує проведення вивчення й досліджень, необхідних для
складання списків, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї статті.
Стаття 12

Той факт, що якусь цінність культурної чи природної спадщини не
було включено до одного з двох списків, зазначених у пунктах
2 і 4 статті 11, жодною мірою не означає, що вона не має видатної
універсальної цінності чи інших цілей, крім тих, які є наслідком включення
їх до цих списків.
Стаття 13

1. Комітет всесвітньої спадщини отримує та вивчає заявки про надання
міжнародної допомоги, подані державами - сторонами Конвенції щодо
культурної і природної спадщини, розміщеної на їх території, які включені
або можуть бути включені до списків, згаданих у пунктах 2 і 4 статті 11.
Предметом заявок може бути охорона, збереження, популяризація чи
відновлення цих цінностей.

2. Заявки про міжнародну допомогу відповідно до пункту 1 цієї статті
можуть стосуватися виявлення культурної і природної спадщини,
визначеної у статтях 1 і 2 в тому разі, коли попередні дослідження
показали, що це буде виправданим.
3. Комітет приймає рішення щодо цих заявок, визначає, за необхідності,
характер і обсяг своєї допомоги та дозволяє укладання від свого імені
необхідних угод із зацікавленим урядом.
4. Комітет встановлює порядок черговості для своїх операцій. Він
робить це, зважаючи на важливість всесвітньої культурної і природної
спадщини, що підлягає захисту, необхідність забезпечити міжнародну
охорону найбільш представницьких цінностей природи, людського
генія й історії народів світу та терміновість робіт, які необхідно провести,
резерв ресурсів держав, на території яких розміщені ці цінності, і, зокрема,
ступінь, в якому вони могли б забезпечити збереженість цих цінностей
своїми засобами.
5. Комітет складає, оновлює й розповсюджує список цінностей для
надання міжнародної допомоги.
6. Комітет приймає рішення про використання засобів фонду, створеного
згідно зі статтею 15 цієї Конвенції. Він вишукує способи для поповнення
цих засобів і вживає у зв’язку з цим усіх необхідних заходів.
7. Комітет співпрацює з міжнародними й національними, урядовими
й неурядовими організаціями, що дотримуються цілей, аналогічних цілям
цієї Конвенції. З метою виконання своїх програм і проектів, Комітет
може, зокрема, вдаватися до допомоги Міжнародного дослідного
Центру збереження і реставрації культурних цінностей (Римський центр),
Міжнародної ради з охорони природи і природних багатств (МРОП),
а також державних і приватних органів і приватних осіб.
8. Рішення Комітету приймаються більшістю у дві третини присутніх
і голосуючих членів. Кворум становить більшість членів Комітету.
Стаття 14

1. Комітету всесвітньої спадщини допомагає Секретаріат, що його
призначає Генеральний директор ЮНЕСКО.
2. Генеральний директор, користуючись послугами Міжнародного
дослідного центру збереження і реставрації культурних цінностей
(Римський центр), Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних
місць (ІКОМОС), Міжнародної ради з охорони природи і природних
багатств (МРОП) у галузях їхньої компетенції та їхніх відповідних
можливостей, готує документацію Комітету, порядок денний його
засідань та забезпечує виконання його рішень.
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IV. Фонд охорони всесвітньої культурної і природної спадщини
Стаття 15

1. Цим засновується Фонд охорони всесвітньої культурної і природної
спадщини, що має видатну універсальну цінність і називається Фондом
всесвітньої спадщини.
2. Цей Фонд згідно з відповідними статтями Положення про фінанси
ЮНЕСКО є цільовим фондом.
3. Засоби Фонду становлять:
а) добровільні й обов’язкові внески держав - сторін цієї Конвенції;
b) внески, дари й заповідальні суми, що можуть бути зроблені:
І) іншими державами;
ІІ) ЮНЕСКО та іншими організаціями системи Організації Об’єднаних
Націй, зокрема Програмою розвитку ООН та іншими міжурядовими
організаціями;
ІІІ) державними й приватними органами та фізичними особами;
с) відсотки з сум, позичених Фондом;
d) сума зборів і надходжень від заходів, організованих на користь
Міжнародного фонду, а також
е) будь-які інші ресурси, затверджені відповідно до положення про
Фонд, розробленого Комітетом всесвітньої спадщини.
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4. Внески у Фонд та інші форми допомоги, що надається Комітетові,
можуть використовуватися тільки в цілях, визначених Комітетом.
Комітет може приймати внески, призначені лише для певної програми
чи конкретного проекту, за умови, що Комітет ухвалить рішення про
виконання цієї програми чи проекту. Внески у Фонд не супроводжуються
жодними політичними умовами.
Стаття 16

1. Без шкоди будь-якому добровільному додатковому внеску держависторони цієї Конвенції зобов’язуються сплачувати регулярно раз на два
роки у Фонд всесвітньої спадщини внески, сума яких, що становить
однаковий відсоток для всіх держав, буде визначатися Генеральною
асамблеєю держав - сторін Конвенції, що збираються на сесію
Генеральної конференції ЮНЕСКО. Прийняття цього рішення вимагає
більшості голосів присутніх і голосуючих держав-сторін, які не зробили
заяви, передбаченої у пункті 2 цієї статті. Внесок держав - сторін Конвенції
у жодному разі не може перевищувати одного відсотка їхнього внеску до
звичайного бюджету ЮНЕСКО.
2. Однак, як це передбачено у статті 31 чи 32 цієї Конвенції, кожна держава
може в момент здачі своїх ратифікаційних грамот, актів про прийняття або
приєднання заявити, що вона не буде зв’язана положеннями пункту 1 цієї
статті.
3. Держава - сторона Конвенції, що зробила заяву, передбачену в пункті
2 цієї статті, може в будь-який час зняти згадану вище заяву шляхом

повідомлення Генерального директора ЮНЕСКО. Однак зняття заяви
буде мати вплив на обов’язковий внесок цієї держави тільки з дня чергової
Генеральної асамблеї держав-сторін.
4. Щоб Комітет зміг ефективно планувати свою діяльність, внески держав сторін цієї Конвенції, що зробили заяви, передбачені в пункті 2 цієї статті,
повинні надходити на регулярній основі принаймні раз на два роки й не
повинні бути меншими за суми внесків, що мають вноситися в тому разі,
якби вони були зв’язані положеннями пункту 1 цієї статті.
5. Будь-яка держава - сторона Конвенції, що має заборгованість за
свої обов’язкові чи добровільні внески за поточний рік і календарний
рік, що безпосередньо передує йому, не може бути обрана до комітету
Фонду всесвітньої спадщини; дане положення не застосовується в ході
перших виборів. Повноваження такої держави, що є членом Комітету,
закінчуються в момент виборів, передбачених у пункті 1 статті 8 цієї
Конвенції.
Стаття 17

Держави - сторони цієї Конвенції сприяють створенню державних
чи приватних фондів або асоціацій, що мають на меті заохочення
пожертвувань для охорони культурної і природної спадщини відповідно
до положень статей 1 і 2 Конвенції.
Стаття 18

Держави - сторони цієї Конвенції надають допомогу організованим під
егідою ЮНЕСКО міжнародним кампаніям збирання коштів для Фонду
всесвітньої спадщини. Вони сприяють збиранню коштів для цих заходів,
що проводяться організаціями, зазначеними в пункті 3 статті 15.
V. Умови і форми надання міжнародної допомоги
Стаття 19

Будь-яка держава - сторона цієї Конвенції може звертатися з проханням
про надання міжнародної допомоги на користь цінностей культурної
чи природної спадщини, що мають видатну універсальну цінність
і розміщені на її території. Вона повинна подавати разом зі своєю
заявкою інформацію й документацію, передбачені у статті 21, які вона
має у своєму розпорядженні і які необхідні Комітету для прийняття
рішень.
Стаття 20

Міжнародна допомога згідно з цією Конвенцією може надаватися лише
для цінностей культурної і природної спадщини, які Комітет всесвітньої
спадщини вирішив чи вирішує включити в один із списків, зазначених
у пунктах 2 і 4 статті 11, згідно з пунктом 2 статті 13, пунктом “с” статті
22 та статтею 23.
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Стаття 21

1. Комітет всесвітньої спадщини визначає процедуру розгляду заявок про
надання Фондом міжнародної допомоги, яку він покликаний надавати,
та зазначає, зокрема, елементи, які мають міститися в заявці: опис
передбачуваної діяльності, необхідних робіт, їх приблизна вартість та
виклад причин, які ресурси держави, що звертається із заявкою, не дають
їй змоги повністю зробити необхідні витрати. Заявки мають щоразу, коли
це можливо, підкріплюватися висновком експертів.
2. Заявки про допомогу, подані у зв’язку з катастрофами і стихійними
лихами, через терміновість робіт, які, можливо, необхідно буде провести,
Комітет повинен розглядати в першу чергу; у розпорядженні Комітету має
бути резервний фонд, призначений для подібних випадків.
3. Перед прийняттям рішення Комітет може провести дослідження чи
консультації, які він вважатиме за необхідне.
Стаття 22
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Допомога, що надається Комітетом всесвітньої спадщини, може мати такі
форми:
а) дослідження художніх, наукових і технічних проблем, що
їх ставить охорона, збереження, відновлення й популяризація
культурної і природної спадщини так, як її визначено в пунктах 2 і 4
статті 11 цієї Конвенції;
b) скерування експертів, техніків і кваліфікованих робітників для
забезпечення задовільного виконання затвердженого проекту;
с) підготовка спеціалістів усіх рівнів у галузі виявлення, охорони,
збереження, відновлення й популяризації культурної і природної
спадщини;
d) надання обладнання, якого зацікавлена держава не має і позбавлена
змоги його придбати;
е) надання позик з низьким відсотком або без відсотка, що можуть
сплачуватися на довгостроковій основі;
f) надання у надзвичайних і спеціально мотивованих випадках
безкоштовних субсидій.
Стаття 23

Комітет всесвітньої спадщини може також надавати міжнародну допомогу
національним і регіональним центрам підготовки спеціалістів усіх рівнів
у галузі виявлення, охорони, збереження, відновлення й популяризації
культурної і природної спадщини.
Стаття 24

Наданню звичайної допомоги мають передувати ретельні наукові,
економічні й технічні дослідження. В цих дослідженнях необхідно
використовувати найпередовіші методи охорони, збереження,
відновлення і популяризації культурної і природної спадщини. В дослідженнях мають також визначатися шляхи, що дають змогу
раціонально використовувати наявні ресурси зацікавленої держави.

Стаття 25

У принципі, фінансування необхідних робіт має лише частково покладатися
на міжнародне співтовариство. Держава, що користується міжнародною
допомогою, надає значну частину коштів, які виділяються для кожної
програми чи проекту, за винятком тих випадків, коли її фінансовий стан не
дозволяє цього.
Стаття 26

Комітет всесвітньої спадщини і держава, що одержує допомогу,
визначають в укладених ними угодах умови, на яких мають здійснюватися
програми чи проекти, що є предметом міжнародної допомоги згідно з цією
Конвенцією. Державі, що користується цією міжнародною допомогою,
належить на умовах, визначених в угоді, продовжувати охороняти,
зберігати й популяризувати цінності, що підлягають збереженню.
VI. Просвітні програми
Стаття 27

1. Держави-сторони цієї Конвенції прагнуть, застосовуючи всі відповідні
засоби, і зокрема просвітні й інформаційні програми, зміцнювати повагу
і прихильність своїх народів до культурної та природної спадщини,
визначеної у статтях 1 і 2 Конвенції.
2. Вони зобов’язуються широко інформувати громадськість про небезпеку,
що загрожує цій спадщині, а також про заходи, що вживаються на
виконання цієї Конвенції.
Стаття 28

Держави - сторони цієї Конвенції, що одержують міжнародну допомогу
згідно з цією Конвенцією, вживають відповідних заходів з метою
ознайомлення з важливістю й роллю спадщини.
VII. Доповіді
Стаття 29

1. Держави - сторони цієї Конвенції повідомляють у доповідях, які вони
подають Генеральній конференції ЮНЕСКО за установленими нею
строками і формою, про законодавчі й регламентуючі положення та інші
заходи, вжиті ними з метою виконання цієї Конвенції, а також подають
відомості про досвід, накопичений ними в цій галузі.
2. Ці доповіді доводяться до відома Комітету всесвітньої спадщини.
3. Комітет подає кожній черговій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО
доповідь про свою діяльність.
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VIII. Заключні положення
Стаття 30

Ця Конвенція укладена англійською, арабською, іспанською, російською
і французькою мовами, причому всі п’ять текстів є автентичними.
Стаття 31

1. Ця Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю державами - членами
Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в порядку,
передбаченому їх конституціями.
2. Ратифікаційні грамоти або акти про прийняття здаються на зберігання
Генеральному директорові ЮНЕСКО.
Стаття 32

1. До цієї Конвенції може приєднатися будь-яка держава, що не є членом ЮНЕСКО, яка отримає від Генеральної конференції ЮНЕСКО
запрошення приєднатися до неї.
2. Приєднання здійснюється шляхом здачі акту про приєднання
на зберігання Генеральному директорові ЮНЕСКО.
Стаття 33
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Ця Конвенція набуває чинності через три місяці з дня здачі на зберігання
двадцятої ратифікаційної грамоти або акту про прийняття чи приєднання,
але лише щодо тих держав, які здали на зберігання свої акти про
ратифікацію, прийняття або приєднання в зазначений день чи раніше.
Щодо будь-якої іншої держави Конвенція набуває чинності через три
місяці після того, як вона здала на зберігання свій акт про ратифікацію,
прийняття або приєднання.
Стаття 34

Держав - сторін цієї Конвенції, що мають федеративний устрій, стосується
наступне:
а) відносно положень цієї Конвенції, виконання яких є предметом
законодавчої діяльності центральної чи федеральної законодавчої влади,
зобов’язання федерального чи центрального уряду будуть такими самими,
що й зобов’язання держав-сторін, які не є федеративними державами;
b) відносно положень цієї Конвенції, виконання яких є предметом
законодавчої діяльності кожного із штатів, країн, провінцій, кантонів,
котрі згідно з системою федерації не зобов’язані вживати законодавчих
заходів, належить доводити зазначені положення до відома компетентних
властей штатів, країн, провінцій і кантонів з метою їх прийняття.

Стаття 35

1. Кожна держава - сторона цієї Конвенції може денонсувати дану
Конвенцію.
2. Денонсація нотифікується письмовим актом, який здається Генеральному директорові ЮНЕСКО.
3. Денонсація стає чинною через дванадцять місяців після отримання
акту про денонсацію. Вона жодним чином не змінює фінансових
зобов’язань, узятих на себе денонсуючою державою, до дати набуття
чинності денонсацією.
Стаття 36

Генеральний директор ЮНЕСКО повідомляє держави - члени
Організації, держави, що не є членами Організації, зазначені у статті 32,
а також Організацію Об’єднаних Націй про здачу на зберігання всіх актів
про ратифікації, прийняття або приєднання, зазначених у статтях 31 і 32,
а також про денонсації, зазначені у статті 35.
Стаття 37

1. Ця Конвенція може бути переглянута Генеральною конференцією
ЮНЕСКО. Однак її переглянутий текст буде зобов’язувати лише
ті держави, які стануть сторонами переглянутої Конвенції.
2. У разі, якщо Генеральна конференція прийме нову Конвенцію в результаті повного або часткового перегляду цієї Конвенції та якщо
в новій Конвенції не буде інших вказівок, ця Конвенція буде закрита
для ратифікації, прийняття або приєднання з дня набуття чинності
нової Конвенції.
Стаття 38

Згідно зі статтею 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй ця Конвенція
буде зареєстрована в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй на
прохання Генерального директора ЮНЕСКО.

(Тeкcт взято з сайту ВPУ - http://zakon.rada.gov.ua)
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