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Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Навчально-науковий інститут лісівництва
та
садово-паркового
господарства
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України і
Товариства лісівників України.
У роботі конференції взяли участь працівники установ лісового господарства, наукові
та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, профільних науково-дослідних
установ, методисти та керівники учнівських лісництв закладів позашкільної і загальної
середньої освіти, громадськість з усіх куточків України.
Основна мета: привернення уваги державних та громадських організацій до проблем
збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, відтворення та розширення площі
високопродуктивних стійких насаджень; підвищення фахового рівня керівників учнівських
лісництв, а також сприяння співпраці закладів освіти, органів державної влади, громадських
організацій в покращенні роботи учнівських лісництв.
Конференція працювала у форматі пленарного засідання та дискусійних майданчиків
«Науковий пошук молоді у лісовідновленні та лісозбереженні».
За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції
пропонують:
1. Порушити перед МОН України питання про відкриття профільних шкіл на основі
партнерських відносин з Державним агентством лісових ресурсів України, обласними
управліннями лісового і мисливського господарства.
2. Розгорнути міжнародну співпрацю між учнівськими лісництвами України та
європейськими молодіжними організаціями, які опікуються проблемами лісівництва,
активізувати конкурсну діяльність вихованців учнівських лісництв, зокрема участі
в міжнародному конкурсі «Молодь в лісах Європи».
3. Забезпечити створення електронного реєстру учнівських лісництв і розмістити його
на сайтах Державного агентства лісових ресурсів України, НЕНЦ, обласних управлінь
лісового і мисливського господарства.
4. Зареєструвати в Міністерстві юстиції України «Положення про Малу лісову
академію наук».
5. Залучати вихованців учнівських лісництв до навчання в Малій лісовій академії при
Національному лісотехнічному університеті.
6. Поширити практику створення сучасних кабінетів лісу, музеїв Лісу.
7. За сприяння ННІ садово-паркового господарства НУБіП України започаткувати
створення електронного гербарію.
8. Розгорнути роботу щодо відновлення лісових шкілок та розсадників при закладах
загальної середньої та позашкільної освіти.
9. Рекомендувати створення в учнівських лісництвах ділянок
перспективних
інтродуцентів.
10. Ознайомлювати вихованців учнівських лісництв з новими біотехнологіями
створення посадкового матеріалу in vitro.
11. Створити спільну з ННІ лісового і садово-паркового господарства лабораторію
наукових досліджень та досягнень в галузі Forest Laboratory.
12. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді МОН України
спільно з ННІ лісового та садово-паркового господарства Національного університету
біоресурсів і природокористування України, Національним ботанічним садом ім. М.М.
Гришка НАН України, Боярською лісовою дослідною станцією, Національним лісотехнічним
університетом України, Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та

мисливського господарств, Всеукраїнським педагогічним об’єднанням «Лісова громада» за
сприяння Державного агентства лісових ресурсів України, Товариства лісівників України
підготувати і видати до нового навчального року «Тематику і методику науководослідницьких робіт з лісознавства і лісівництва для вихованців учнівських лісництв, гуртків
«Юні лісівники».
13. Продовжити практику проведення курсів підвищення кваліфікації керівників
учнівських лісництв та працівників лісового господарства.
14. Запровадити на державному рівні програми еколого-патріотичного виховання для
різних вікових категорій.
15. Покращити інформаційне забезпечення про ліс та лісове господарство для
широких верств населення. Ширше популяризувати серед спільноти інформацію про місцеві
дендропарки.
16. Посилити інформування спільноти про інноваційні технології щодо охорони та
збереження лісів, проведення просвітницької роботи.
17. Спрямовувати профілактичну роботу навесні та влітку щодо дотримання
громадянами правил пожежної безпеки.

БЕЗПЕРЕРВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ —
ШЛЯХ ДО КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО ЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ
Самойлова Алла В'ячеславівна
завідуюча відділом екології та
природоохоронної роботи
Закарпатський обласний
еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Екологічна освіта та виховання спрямовані на формування особистості, яка у
повсякденному житті дотримуватиметься норм екологічно грамотної поведінки та
підтримуватиме практичні дії державних установ та приватних осіб щодо захисту довкілля.
Виховання почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, бережливого ставлення
до навколишнього середовища, розширення екологічних знань, культури повинні стати
рисою характеру кожної людини і це повинно закладатись у якісно новому, цілісному підході
до виховання особистості в єдиному процесі безперервної освіти.
Безперервна екологічна освіта охоплює екологічне виховання та навчання від
дошкільного віку, екологічної підготовки в школі, а також вивчення екології на охорони
довкілля в закладах освіти І, II, III та IV рівня акредитації.
В комплекс безперервної екологічної освіти включається також підвищення
кваліфікації, що проводиться періодично з циклічністю в п'ять років, перепідготовка кадрів
та їх цільове навчання.
Виховання у людей дбайливого ставлення до природи має починатись з дитячих років
— найбільш активного періоду формування світогляду людини, характеру, звичок, ставлення
до навколишнього світу. Таке ставлення формуватиметься, якщо поєднувати інтелектуальну
та практичну діяльність молоді, прищеплюючи їй уміння виконувати певну практичну роботу
з вивчення, збереження та відтворення конкретних природних об'єктів.
Гострота сучасної екологічної ситуації в усьому світі, а також і в Україні, породжує
безліч проблем. Одна з них – виховання молодого покоління здатного гармонійно
співіснувати з природою, раціонально використовувати та відтворювати її багатства.
Наслідки втручання людини у природу напряму залежать від рівня знань про природні
явища, стан ресурсів, закономірності існування всього живого, відтворення рослинного і
тваринного світу. І чим раніше дитина отримає ці знання, тим краще вона зможе їх правильно
застосовувати.
Сучасна екологічна освіта і виховання покликана забезпечити підростаюче покоління
науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти
багатогранне значення природи для суспільства і кожної людини зокрема, виробити потребу
у спілкуванні з природою та сформувати прагнення брати активну участь у покращенні
довкілля.
Сьогодні екологічну освіту необхідно розглядати як один з елементів загальної освіти,
спрямований на оволодіння шкільними базовими, науковими знаннями про взаємодію
людини і природи. Мета екологічної освіти і виховання – формування системи наукових
знань, поглядів, забезпечуючи встановлення відповідального відношення дітей та підлітків
до навколишнього середовища у всіх видах їх діяльності.
Один із можливих шляхів екологічної освіти і виховання є навчання у позашкільних
навчальних закладах. Саме позакласна та позашкільна діяльність дає більше можливостей
для навчально – виховної роботи, для формування поглядів на необхідність охорони і
збереження навколишнього природного середовища.

Уроки біології, гурткова робота – це основа, де організовується і здійснюється
екологічне навчання і виховання школярів. На сучасному етапі питання про охорону природи,
бережливе ставлення до неї піднімаються і розглядаються на уроках всіх навчальних закладів
починаючи з дошкільнят і закінчуючи студентами вищих навчальних закладів. Екологічна
освіта дає можливість дітям зрозуміти закономірності життя в природі, роль навколишнього
середовища в житті і діяльності людини, бачити результати негативного впливу людини на
природу.
Характерною ознакою екологічної освіти і виховання у позашкільній роботі є
комплексність, послідовність і доступність вивчення екологічних проблем своєї місцевості,
практична спрямованість та діяльнісний підхід у реалізації її змісту. До основних
компонентів специфічного за своєю сутністю навчально-виховного процесу позашкільного
навчального закладу належить:
 Зміст освіти
 Мета і завдання освіти
 Форми організації освіти
 Методи і засоби здійснення освіти
 Педагогічні умови забезпечення освітніх завдань
 Результативність та практична спрямованість екологічної освіти
Навчання в гуртках дає учням можливість набувати більше навичок практичної
діяльності. Діти розвивають свої здібності, стають дослідниками, мандрівниками,
експериментаторами, відкривачами – пошуковцями, вчаться спостерігати, аналізувати,
описувати побачене, створювати колекції, збирати і оформляти гербарії. Навчаються
охороняти природні багатства або використовувати їх так, щоб не було збитків ані людині, ані
природі.
Природа приваблює дітей з перших кроків життя. Ще не навчившись ходити і
говорити дитина тягнеться до яскравої квітки, стежить за рухами пташки, імітує голоси
тварин. З віком інтерес до природи стає осмисленим. Маля може довго стежити за тим, як
повзе дощовий черв’як, гусінь, як підлітає до квітки бджола. П’ятирічні діти хочуть вже
знати не лише “хто це”, а і “де воно живе”, “що воно їсть”. Коли діти підростають і ідуть до
школи їх починає цікавити такі питання, як: якої шкоди чи користі приносить ця чи інша
тварина, наскільки вона сильна, а чи може перемогти іншу тварину. Цих дітей вже не
задовольняють просто спостереження, вони бажають діяти в природі. Природа багатогранна.
Учень бачить це і пояснює по своєму. Щоб допомогти дитині розібратися у таких складних
питаннях необхідно проводити заняття з екології, вивчати природу. Дитина, яка змалечку
навчилась жити в природі, раціонально і розумно користуватись природою, бережливо
ставитись до неї понесе ці знання у своє доросле життя, передасть батькам, друзям, рідним.
Таким чином послідовне та поступове екологічне навчання приводить до виховання
екологічно свідомої особистості.
Але вряд чи знайдеться дитина, яка захотіла б отримувати “сухі” знання, просто
теорію. Слухати казки, легенди, відгадувати загадки в класі набагато цікавіше. Ще цікавіше
для дітей любого віку грати в ігри, ходити на екскурсії, у походи. Гра може бути використана
для вивчення нового матеріалу, для закріплення вивченого, для відпочинку, для того, щоб
розпочати заняття тощо. У гуртках діти пізнають світ таким, який він є. Вони мають
можливість вивчати навколишній природній світ безпосередньо в природі. А саме – „ліс
вивчають в лісі”. Пізнавальна діяльність юннатів складається з двох напрямів: теоретична
підготовка учнів та практична підготовка учнів. Теоретична підготовка включає в себе, саме,
екологічну освіту і виховання. Практична діяльність – це виховання учнівської молоді за
допомогою наочних прикладів. Педагоги-позашкільники вміло поєднують ці два напрями.

Вивчаючи ліс в лісі, пізнаючи місцеву флору і фауну діти вчаться любити та охороняти
все живе навколо себе. Якщо розпочати вивчати навколишній світ з дітьми у дошкільному
навчальному закладі, а потім продовжити у початкових класах, то така дитина із
задоволенням буде продовжувати навчання і далі. Дорослі люди, зовсім по іншому
відносяться до природних скарбів, якщо їм з дитинства розповідали про важливість,
безцінність та красу всього живого навколо. Такі люди двічі подумають перед тим як
засмічувати природу, рубати дерева та нищити рослини.
Закарпаття радує нас високими горами, багатою та насиченою дикою природою. На
сьогоднішній день ще залишились букові праліси та полонини з різнотрав’ям. Поступова
екологічна освіта необхідна для виховання екологічно свідомих дорослих людей, людей у
яких до природи не споживацьке ставлення, людей що вміють раціонально і розумно
використовувати природні скарби. Якщо розпочати змалку є надія, що наші нащадки будуть
насолоджуватись красою нашого рідного краю – Закарпаття.

НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ У СУМСЬКОМУ УЧНІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ
«ПАРОСТОК»
Ніколенко Світлана Вікторівна,
завідувач відділу, керівник
учнівського лісництва «Паросток»
Комунальний заклад Сумської міської ради –
Сумський міський центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді
Активізація педагогічної думки та набуття практичного досвіду в плані підготовки
покоління молодих науковців – актуальна задача педагогів сьогодення. Одним із компонентів
такого виховання в закладі є створене у 1996 році учнівське лісництво «Паросток», в якому
кожна дитина не тільки отримує необхідні знання про природу, але й використовує ці знання
з метою збереження довкілля.
У 2018 році в учнівському лісництві «Паросток» працювали гуртки основного рівня
«Юні лісівники» (керівники гуртків Ніколенко С. В., Гримайло Т. С.) та «Природа і
творчість» (керівник гуртка Гримайло Т. С.), у яких навчалися 150 учнів 2-8 класів.
Освітній процес в учнівському лісництві забезпечується створеною потужною
навчально-матеріальною базою (216 га закріпленого за учнівським лісництвом лісу, два
кабінети для занять: навчально-виставковий (ДП «Сумське лісове господарство») та кабінет
учнівського лісництва (КЗ ЗОШ № 5), шкілка рослин, два дендропарки, навчально-виховна
екологічна стежка) та методичною базою (навчальна програма, дидактичні матеріали).
Великого значення в екологічному вихованні дітей набуває виконання практичної
роботи на закріпленій ділянці лісу в Сумському лісництві; у дендропарках, що були закладені
дитячими руками за підтримки Сумського лісгоспу у 1998 та 2008 роках на місці вирубки
дерев; на шкілці рослин, площею 0,5 га; на створеній юними лісівниками екологічній стежці
– зоні дій учнівського лісництва «Паросток».
У навчальних планах 50 % часу відводиться на виконання практичних робіт, що дає
змогу учням отримати практичні навички по збору та висіванню насіння, висаджуванню
рослин, догляду за рослинами та тваринами. Під час виконання практичних робіт
удосконалюються знання, набуті під час теоретичних занять,
згодом вони стають
переконаннями.
Моніторинг санітарного стану прилеглих до школи та лісгоспу територій – традиційне
завдання вихованців лісництва. Це місця відпочинку жителів міста Суми, тому потребують
особливої уваги. Юні лісівники доглядають за закріпленими ділянками лісу, урочища
«Сосняк» та рекреаційною зоною біля ДП «Сумське лісове господарство».
Разом з працівниками лісгоспу вихованці лісництва виходять на чергування, охорону
та вивчення природних об’єктів екологічної стежки «Стежина дитячого добра», проводять
екскурсії, впорядковують зупинки, проводять фенологічні та метеорологічні спостереження.
Провідний напрямок роботи лісництва – ведення науково-дослідницької роботи.
Залучення вихованців до пошуково-дослідницької діяльності сприяє підвищенню рівня
сформованості їх творчої компетентності як дослідників, стимулює до поглибленого
вивчення наукових дисциплін, суміжних з проблематикою досліджень, забезпечує
налагодження творчого спілкування з членами учнівського колективу та педагогами. При
оформленні дослідницьких робіт вихованці керуються вимогами Державного стандарту
України (Документація. Звіти у сфери науки і техніки. Структура і правила оформлення
ДСТУ 3008-95), Основними вимогами до написання, оформлення та представлення
учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток 5 до Правил проведення Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України).
Роботи «Підвищення схожості насіння Модрини європейської», «Порівняльний аналіз
ураження верхівковим короїдом ділянок хвойного лісу в урочищі «Сосняк», «Зоокультура та
інтродукція Фазана мисливського у ДП «Мисливське господарство «Суми», «Інтенсифікація
процесу вирощування живців Самшиту вічнозеленого», «Інтенсифікація процесу
пророщування насіння Псевдотсуги Мензіса», «Нашому місту бути чистим» були
представлені на Всеукраїнському конкурсі досягнень юних зоологів і тваринників,
Всеукраїнському форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи», Обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів, науковопрактичній конференції у рамках Всеукраїнського форуму юних екологів (м. Одеса), на яких
вибороли призові місця. Переможці фінальних етапів всеукраїнських конкурсів – Колосок
Аліна, Марющенко Діана та Подорожкіна Яна були нагороджені путівками до ДП «УДЦ
«Молода гвардія».
Участь у екологічних акціях та операціях – ще один з напрямків роботи лісництва.
Щороку юні лісівники беруть активну участь у операціях «Ялинка», «Березовий сік», «Сите
зимування», «Птахоград», «Опале листя».
Вихованці учнівського лісництва «Паросток» під керівництвом педагогів
Ніколенко С. В., Гримайло Т. С. впродовж року піклуються про птахів. Для членів
учнівського лісництва стало доброю традицією на початку квітня відзначати День зустрічі
птахів. До цього свята юні лісівники готують театралізовану виставу, виставку штучних
гніздівель, беруть участь в орнітологічних конкурсах. За активної допомоги працівників ДП
«Сумське лісове господарство» у 2018 році учні розвісили 37 шпаківень та синичників,
після чого працівники Сумського лісництва пригостили всіх юних природолюбів
солодощами та лісовим чаєм.
Дев’ять років поспіль в учнівському лісництві реалізується проект «Пташина
їдальня», який проводиться в рамках операції «Сите зимування». Мета проекту – порятунок
зимуючих птахів від голоду, а також поглиблення знань вихованців з біології, зокрема
зоології, поповнення знань про зимуючих птахів рідного краю, підвищення рівня екологічної
культури підростаючого покоління. Під час реалізації проекту була організована заготівля
корму для підгодівлі птахів (заготовили 3 кг насіння бур’янів, 12 кг ягід горобини та калини,
8 кг сухого білого хліба); виготовлені та розвішані навколо школи 25 годівниць; організовані
й проведені спостереження за зимуючими птахами, регулярна підгодівля зимуючих птахів (2
рази на день); проведені масові заходи: виставка годівниць та виступ агітбригади.
У межах природоохоронних операцій вихованці лісництва не тільки проводять велику
агітаційну та просвітницьку роботу: виготовляють та розвішують листівки – звернення до
жителів міста, проводять роз’яснювальні бесіди, виступають з агітбригадою, але й беруть
активну участь у практичній природоохоронній діяльності. Виконуючи роботу по операції
«Ялинка», старші вихованці лісництва проводять патрулювання разом з керівниками гуртків,
працівниками Сумського лісництва та поліцією.
Провідний напрям роботи учнівського лісництва – участь в еколого-натуралістичному
поході «Біощит», операції «Мурашка». У 2018 році юні лісівники перевірили стан
огороджених мурашників, провели освітлення та обміри мурашиних куп, обгородили 5
мурашників. Проведена робота висвітлена у конкурсних матеріалах, що вибороли І місце у
обласному етапі Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит» та направлені
на участь у всеукраїнському конкурсі.
У рамках тижня позашкільної освіти в закладах загальної середньої освіти міста
Суми була проведена презентація гуртків «Юні лісівники» у Сумській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 5 під час свята «Ліс на все життя», приуроченого Дню працівників
лісу. У гості до дітей завітали працівники та ветерани Державного підприємства «Сумське
лісове господарство». Вихованці гуртка «Юні лісівники» вітали їх віршами та піснями.
Близько 150 вихованців учнівського лісництва «Паросток», учнів Сумської
загальноосвітньої школи №5, взяли участь у Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків». Вони

збирали плоди дуба звичайного та насіння клена гостролистого.
Команда учнівського лісництва «Паросток» 26-27 вересня 2018 року взяла участь в
обласному зльоті учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Юні лісівники змагалися у двох номінаціях – виставці-презентації досягнень учнівських
лісництв (І місце) та захисті науково-дослідницьких робіт (І та ІІ місця).
З метою виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи та
безпосередньої участі учнівської молоді у створенні нових лісових насаджень 20.04.2018
вихованці лісництва взяли участь у районному етапі Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у
твоїх руках», яка проголошена Державним агентством лісових ресурсів України спільно з
Міністерством освіти і науки України. Вихованці учнівського лісництва «Паросток» брали
участь у конкурсі малюнків та творів «Людина та ліс» (Сілютіна Марина виборола ІІ місце),
а також у основному заході – акції «Посади своє дерево». На урочистій лінійці виступили
вихованці лісництва, розповіли про стан лісів України та Сумщини, про вклад дітей у їх
збереження та відродження. По закінченню урочистої частини школярі виїхали на посадку
лісу у 105 квартал Могрицького лісництва. За один день участі в акції 20 учнів лісництва
висадили 2500 сіянців дуба звичайного на площі 0,7 га. Результати участі в акції були
висвітлені у конкурсних матеріалах до Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків».
Повага до наставників, до їхньої праці повною мірою відчувалася при святкуванні
Дня працівників лісу. До цієї дати вихованці лісництва підготували вітання, подарунки,
квіти, святковий концерт своїм наставникам, ветеранам праці подарували квіти та вітальні
листівки. У цьому році вихованці учнівського лісництва «Паросток» представляли свої
досягнення на виставці під час вшанування працівників лісової галузі Сумської області.
Формуванню почуття гідності за справу збереження лісів сприяло свято річниці
учнівського лісництва «Паросток», яке відзначалося у перший тиждень грудня. У 2018 році
юні лісівники святкували 22-гу річницю «Паростка». У цей день вихованці лісництва
звітувалися перед ЦЕНТУМ, ДП «Сумське лісове господарство», школою про виконану
роботу, учні 3-х класів дали клятву вірності природі та вступили до лав членів учнівського
лісництва.
Використовуючи різноманітні форми навчання та виховання дітей,
педагоги
намагаються сформувати у дітей усвідомлення того, що в сучасних умовах у справі
лісокористування основна вимога полягає не стільки в забезпеченні потреб господарства
сировинними ресурсами, скільки в збереженні лісів і розширенні їх використання в напрямі
охорони навколишнього природного середовища і формування більш сприятливих умов для
життя людей.
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ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Шалабай Наталія Олександрівна,
вчитель вищої категорії, керівник гуртка
Києво-Святошинського районного
центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Ліс – це самовідновлювана і саморегульована система, здатна разом з іншими типами
рослинного покриву забезпечувати екологічну рівновагу у біосфері. Як основний компонент
біосфери ліс має неоціненне водоохоронне, водорегулювальне значення, являє собою
важливе джерело кисню. Тому охорона, раціональне використання і примноження лісових
багатств є сьогодні життєвою необхідністю для людства. Однак нормальному
функціонуванню лісу перешкоджають надмірні обсяги його вирубування, пошкодження
шкідниками і пожежами, ураження збудниками хвороб, помилки у веденні лісового
господарства. У зв’язку з цим зменшується біологічна стійкість лісів, їхня продуктивність,
скорочуються лісові площі планети.
Саме тому одним із пріоритетних завдань позашкілля є залучення молоді до вирішення
цих питань. У Києво-Святошинському районному центрі еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді було створено гурток «Дослідники природи», який працює за програмою
«Юні лісівники». Основними завданнями якого є : ознайомлення вихованців з основами
лісництва, сучасними технологіями вирощування рослин; формування мотивації до
дослідницької діяльності; формування екологічної культури; розвивати інтерес до
лісогосподарської праці; сприяння професійному самовизначенню.
В роботі гуртка приділена увага вивченню деревних і кущових порід регіональних
лісових насаджень, особливостям вирощування садивного матеріалу цих порід.
Розглядаються питання відновлення, збереження та охорони лісів. Поряд з теоретичними
питаннями, діти на практиці долучаються до збереження природних ресурсів.
Наприклад, було створено робочий десант, який вже кілька років прибирає береги річки
Притворка, що протікає в лісі поблизу міста Боярка. За що дітей було нагороджено грамотою
за 3 місце в районному конкурсі захисті екологічних проектів «Збереження ландшафтного
біорізноманіття рідного краю». Також за сприяння Боярського лісництва та Боярської
лісодослідної станції вихованці гуртка активно приймають участь у насаджуванні ділянок
лісу. Безпосередньо на ділянці діти знайомляться з приладдям для висаджування саджанців.
Робітники лісництва обов’язково розповідають про особливості молодих паростків і правила
розміщення їх у ґрунті. Весною 2018 року гуртківці висаджували паростки дубу та сосни
звичайної.
Дослідницька робота «Вивчення стану ґрунтів біля м. Боярка». Мета: визначення якості
ґрунтів у м. Боярка в різних точках та порівняння результатів з попередніми роками. Адже від
якості ґрунтів залежить продуктивність лісу. Під час дослідження діти брали проби в різних
точках навколо міста; визначали тип ґрунту, вміст гумусу; кислотність проб; вологість, вміст
кальцію та магнію. Дані дослідження було порівняно з попередніми роками. Результати
можливо використовувати при підборі рослин в поєднанні з умовами їх росту, при пошуку
шляхів підвищення продуктивності насаджень. Дану роботу було
оцінено на
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму (3 місце 2017р).
Наступним етапом стали роботи «Вивчення природних умов лісу навколо ставка
Шкільного» (були вивчені кліматичні особливості території, детально описано видовий склад
лісових насаджень; встановлено, що лісові угрупування змінюються в результаті
рекреаційного навантаження) та «Історична зміна ландшафтів під впливом антропогенного
чинника». В останній встановлено, що на сьогодні найбільша загроза цілісності ландшафтів

пов’язана з господарською діяльністю людини. Реалізація необґрунтованих у
ландшафтознавчому аспекті проектів з меліорації земель, їх сільськогосподарського,
гірничопромислового, рекреаційного та іншого використання призводять до змін, які
руйнують не тільки природну складову ландшафту, але й негативно позначаються на
фізичному та духовному житті людей у ньому.
В сучасних умовах зміни природних умов, ураження рослин збудниками хвороб
актуальним стає питання використання новітніх біотехнологій. Наявні методи вегетативного
розмноження для окремих господарських цінних генотипів надзвичайно трудомісткі й
малоефективні та не дозволяють одержувати необхідну кількість укорінених живців. У
зв’язку з наявністю постійно прогресуючого інфекційного фону та відсутністю досконалих
методів вирощування, необхідність розробки технології мікроклонального розмноження
деревних рослин потребує значної уваги не лише у системі комплексного масового
розмноження високоякісного садивного матеріалу, а й для оздоровлення. Окрім того, метод
культури тканин in vitro є ефективним способом збереження та відтворення цінного
генофонду деревних рослин і зручною моделлю для подальших наукових досліджень. Нині
зусилля дослідників усього світу спрямовані на розробку рентабельних технологій
мікроклонального розмноження деревних рослин.
Завдяки співпраці з Боярською лісовою дослідною станцією вихованці гуртка могли
ознайомитись з особливостями мікроклонального розмноження садивного матеріалу
деревних рослин. В основу методу покладена унікальна здатність рослинної клітини до
реалізації тотипотентності під впливом екзогенних дій, в результаті чого утворюється новий
рослинний організм. Даний метод дає можливість розмножувати рослини незалежно від пори
року; оздоровлення рослин від нематод, бактерій, вірусів; отримання садивного
матеріалу,який генетично ідентичний вихідній формі.
До етапів мікроклонального розмноження відносять: отримання асептичної культури;
мікроклональне розмноження; укорінення мікропагонів in vitro; адаптація рослинрегенерантів до умов in vivo.
На кінець лютого 2019 року вихованці гуртка виконали декілька етапів:
 Підготовчий етап.
Діти знайшли рослину - донора (береза). Були взяті однорічні гілочки з бруньками.
Оцінено стан рослини (вік, етап виходу зі стану спокою, наявність видимих хвороб).
 Отримання асептичної культури.
Утримання дослідного матеріалу в мильному розчині, промивання, утримання ще в
двох асептичних розчинах.
 Мікроклональне розмноження в стерильних умовах.
 Залишилися два етапи укорінення мікропагонів та адаптація рослин, які плануються у
весняний період.
Крім науково-дослідницької діяльності, вихованці гуртка «Дослідники природи»
активно проводять просвітницьку роботу. Створено екологічну агітбригаду. Діти
розповідають про екологічні проблеми лісу (забруднення сміттям та будматеріалами,
рекреаційне навантаження, взимку про необхідність підкормки тварин та птахів, ведуть
роз’яснювальну роботу щодо бережливого ставлення до лісових насаджень, про небезпеку
пожеж, вирубування лісів і т.д.).
На мою думку, саме всебічне вивчення природи дає можливість людині правильно
оцінювати наслідки взаємодії суспільства і природи; формує в учнів світогляд майбутнього
господаря, а не бездумного споживача навколишнього природного середовища.

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ЯЛІВЦЯ
КОЗАЦЬКОГО
Храпата Любов Миколаївна,
вчитель біології та керівник
гуртка «Юні лісівники»
Світанківський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітній навчальний
заклад-дошкільний навчальний заклад»
І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради
Чернігівської області
Ялівець Козацький широко поширений. Його можна зустріти на Кавказі, в Криму, в
деяких країнах Європи і Азії аж до Китаю, набуває поширення на Україні. Це невибагливий
чагарник, висота якого може досягати чотирьох метрів, але зазвичай не перевищує 1,5 м.
Часто чагарник використовують в альпінаріях.
Для вирощування ялівцю використовують насіння, живці та відводки, з яких отримують
підросли саджанці. Чотирирічні рослини з закритим корінням вкорінюються найбільш
ефективно. Їх можна купити або виростити своїми руками.
Одне з небагатьох вимог ялівцю – це сонячна ділянка.
Хворіє ялівець вкрай рідко, але у нього є свої шкідники. На кущі можуть оселитися
попелиця, міль, павутинний кліщ або ялівцевий пильник.
Ялівець козацький – типовий вид підліску соснових, ялинових і дубових лісів. Група
Ялівцю козацького з приблизно двох десятків особин виявлена на невеликій території
липового лісу серед соснових і дубових насаджень, на пониженні біля болотної місцевості.
Він також зростає на території школи. Загальна кількість Ялівцю козацького – близько 30.
У зв’язку з наявністю отруйних речовин застосування Ялівцю козацького в медицині є
досить обмежене. Як правило, цю сировину використовують для приготування різноманітних
лікувальних зовнішніх засобів. З Ялівцю козацького виготовляють мазі для втирання в шкіру
голови при облисінні, нею змащують ділянки шкіри, що уражені лишаєм та коростою, а
настій Ялівцю використовується для виведення бородавок. Крім цього з рослини
виготовляють порошок, який присипають виразки.
Інтенсивність фотосинтезу та інтенсивність дихання пов’язана з зовнішніми
чинниками.
Морозостійкість тканин пагонів у стані спокою відповідає першому класу, а індекс
їхнього пошкодження максимальних значень досягає за тридцятиградусних морозів у
верхівкових пагонів.
У ялівцю, за його зростання на зональних (сірих лісових) ґрунтах, співвідношення між
дрібним і грубим корінням наближається до одиниці, а із збільшенням вмісту кам’янистих
фракцій частка грубого коріння зростає (до 55,2-69,7%). На терасах та в контейнерах домінує
дрібне коріння (57,2-65,0%).
Під впливом моноценозів Ялівця у верхньому 10-сантиметровому прошарку ґрунтів
зростає вміст води (на 21,2-73,6%) та шпаруватість (на 26,4%), а щільність ґрунтів
зменшується (на 25,8%).
У періоди інтенсивного росту для їхньої хвої характерне зменшення вмісту азоту,
фосфору та калію, а максимальний вміст цих макроелементів спостерігається до початку або
ж після завершення вегетації.

В окремі пори року водний режим узгоджується із погодними умовами, а інтенсивність
транспірації, вміст води та її дефіцит змінюються залежно від поєднання погодних умов
упродовж дня та року.
Обводнення хвої максимальних значень (57,1-58,1%) набуває у періоди інтенсивного
росту (червень-липень), а мінімальних (47,8-49,8%) – до початку вегетації (квітень). Дефіцит
води у хвої найбільших значень (23,2-25,8%) набував у період спокою (січень-лютий), а
найменших (10,9-12,4%) – на початку вегетаційного періоду (травень).
Ялівець козацький нині набув статусу невід’ємного компонента ландшафтів, а його
впровадження до культурфітоценозів ґрунтується на художньо-декоративних та
таксономічних принципах і передбачає підсилення зв’язків з навколишніми елементами
озеленення, декоративних властивостей рослин, сезонної та вікової динаміки їхнього
розвитку, а також чітких уявлень щодо естетичної привабливості ценозів та їхньої
витривалості до середовища.

ВСИХАННЯ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ КЛЕСІВСЬКОГО
ЛІСНИЦТВА: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ЗАГРОЗИ ПОШИРЕННЯ, ЗАХОДИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Царук Наталія Миколаївна, вчитель біології,
Войтко Тетяна Володимирівна, керівник
учнівського лісництва «Сосновий бір»
Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області
Масове всихання соснових насаджень — екологічне лихо, яке впродовж останніх кількох
років поширюється територією як України, так і Білорусі та Польщі.
Стрімке і масове всихання хвойних дерев загрожує і лісам Рівненщини.
На жаль, це
завдає значної екологічної та економічної шкоди сосновим лісам і Державного підприємства
«Клесівське лісове господарство» і всьому Поліссю. «Працюючи» в комплексі, шкідники та
хвороби вже спричинили загибель сосняків на великих площах держлісфонду.
Нині уражена територія соснових насаджень Клесівського держлісгоспу становить 1488 га і
має тенденцію до різкого збільшення. Перші спалахи всихання хвойних насаджень розпочалися
на території ще в 2015 році.
Однак минулого року ця проблема набула загрозливих масштабів. Якщо раніше хворіли
переважно пристигаючі ліси, віком понад 80 років, то зараз інтенсивно всихають середньовікові
насадження і навіть молоді лісові культури. Тому наші дослідження є дуже актуальними.
Мета роботи з навчального дослідництва полягала у визначенні основних причин
виникнення, загроз поширення та заходів попередження всихання соснових деревостанів
Клесівського лісництва.
Завдання дослідження:
 Дослідити основні причини виникнення проблеми всихання соснових деревостанів
Клесівського лісництва;
 Встановити загрози поширення шкідників, що спричиняють всихання сосни звичайної в
Клесівському лісництві;
 Визначити найоптимальніші заходи попередження всихання соснових деревостанів.
В роботі використовували такі методи дослідження: лісівничо-таксаційні — для визначення
пробних площ та характеристики лісової екосистеми Клесівського лісництва; еколого-економічної
оцінки — для характеристики структури і запасів лісових ресурсів; ландшафтної екології та
лісознавства — для оцінки стану лісових ресурсів та їх екологічної ролі в умовах «біологічного
згорання» соснових деревостанів в межах Клесівського лісництва; системного та порівняльного
аналізів — для виявлення просторових, часових і структурних особливостей негативного впливу
лісових шкідників, що зумовили всихання сосни звичайної, екологічних чинників, характеру,
інтенсивності та механізму їхньої дії; математико-статистичні — для обробки та оцінки
достовірності експериментальних даних.
Ми виділили та систематизували основні причини «біологічного» згоряння сосен. Головною
причиною є ураження дерев верхівковим короїдом. Проте ситуація склалася внаслідок комплексу
причин.
Адже ліс – це жива екосистема, яка розвивається за певними законами. Якщо є якісь
порушення розвитку, то це відображається, зокрема, й у збільшенні кількості шкідників та
хвороб. Сосна має певний комплекс хвороб і шкідників, які можуть на ній розвиватися.
Посушливі погодні умови, які ми спостерігаємо впродовж останнього часу, сприяють тому, що
з’являються не два, а три покоління шкідників, тобто шкідник існує у лісі весь вегетаційний
період. Коли бачимо пожовтіння хвої, то на той час нове покоління шкідника вже покинуло ці
сосни і атакує навколишні дерева, на яких поки що немає видимих ознак пошкоджень [2].

Члени учнівського лісництва «Сосновий бір» разом з помічником лісничого Клесіського
лісництва проклали маршрут та дослідили кількість вогнищ зараження шкідником. На близько 4
кілометровому маршруті зафіксували 47 вогнищ зараження та нанесли їх на карту.
Зокрема в Клесівському лісництві за останні 3 роки були проведені санітарні рубки у такій
кількості: за 2017 рік об’єм санітарних рубок склав – 9,7 га, у 2016 році – 14 га, а у 2015 році аж
24,5, проте у 2015 році значна кількість деревини була пошкоджена та зруйнована і пожежами, що
теж вплинуло на цю цифру.
Щоб уникнути масового заселення сосен верхівковим короїдом, потрібно забрати дерево з
лісу при його початковому заселенні шкідником і санітарні рубки проводити із вилучення
деревини із першим поколінням шкідника, яке з’являється в травні або на початку червня.
Але, нові санітарні правила, чинні із 2016 р впроваджують введення сезону тиші в лісах.
Період тиші закінчується 15 червня, а масовий літ короїда – остання декада червня, тобто з 20. Ту
кількість заселених дерев, які ми маємо зараз, за тих 5 днів неможливо забрати. Є ще й другий
момент. Короїд календаря не має, тому він буде виходити тоді, коли йому сприятимуть погодні
умови, які постійно змінюються під впливом глобального потепління. Також до факторів
ослаблення сосни належить і зміна гідрорежиму.
У нашій місцевості є ще одне екологічне лихо – незаконний видобуток бурштину, що
призводить до зниження рівня ґрунтових вод і ослаблення дерев та навіть їх всихання, адже
добувають сонячний камінь методом гідророзмиву, який потребує значної кількості води. Ще
однією із причин всихання можуть бути деревні нематоди.
Короїди спроможні заселяти заготовлену деревину впродовж усього вегетаційного періоду.
Тому заготовлену взимку деревину сосни слід вивезти з лісу, корувати або захистити
інсектицидами до найбільш ранньої дати можливого заселення її короїдами, гарантовано – до
середини березня.
Деревину сосни, заготовлену від середини березня до кінця вересня, потрібно вивезти з лісу,
корувати або захистити інсектицидами упродовж 10 днів після її заготівлі, оскільки саме такою є
середня тривалість розвитку яєць короїдів. Вчасна утилізація лісосічних залишків та обробка
інсектицидами заготовленої деревини. Доки лісосічні залишки лежать на зрубі після літньої
рубки, короїди нового покоління встигають вилетіти та заселити дерева на межі зі зрубом. Тому
лісосічні залишки потрібно подрібнювати не пізніше, ніж упродовж двох тижнів після утворення,
а потім використовувати для виготовлення пелет або інших виробів, як мульчу у розсадниках чи
розсипати тонким шаром на зрубі.
Отже, основними шляхами вирішення цієї проблеми ми бачимо.
Скоординовані та добре організовані санітарні рубки. На кожній ділянці лісу терміни
найбільш раннього вильоту короїдів визначають за початком цвітіння ліщини, а дати масового
льоту жуків – за початком розпускання листя берези.
Використання феромонних пасток, які хоч і не подолають проблему повністю, та зможуть
знизити рівень шкідників на певній території. Як природний метод боротьби зі шкідником та
спосіб його обліку, лісівники використовують феромонні пастки – міні-контейнери із феромоном
(запахом), який заманює комах. Та здебільшого такі пастки використовують для того, аби
фіксувати початок та пік льоту комах-шкідників, визначити їх максимальну кількість тощо. Хоч і
сподіватися на те, що у пастку втрапить така кількість шкідників, що загроза для лісів зникне,
справа марна, але краще приймати такі заходи боротьби, ніж не робити нічого [3].
Правильне проектування лісових культур при посадці лісу з переважанням не економічних
пріоритетів, а з урахуванням природних законів функціонування лісових екосистем.
Щоб створені лісонасадження були довговічними, біологічно стійкими, в майбутньому мали
ознаки справжнього лісу, лісові культури необхідно створювати змішаного типу, за участю
головної породи, супутніх порід і обов’язково кущів. При лісорозведенні головними породами
також вважається сосна звичайна. Прийнято висаджувати культури сосни із буферними
протипожежними рядами із листяних порід на сухих бідних ґрунтах.

Участь кущових порід останніх дуже бажана. Недопустимо створювати чисті культури
сосни. Верхівковий короїд вражає переважно дерева певного віку (40 річні), тому добре було б
аби ліс мав різну вікову структуру [4].
Використання рослин-інтродуцентів. Зокрема ми пропонуємо вирощувати на території
Клесівського лісництва, які були пошкоджені чи то верхівковим короїдом, чи пожежами, чи
видобутком бурштину псевдотсугу Мензіна або сіру. Псевдотсуга відноситься до хвойних
вічнозеленим деревам з сімейства Соснових і являє собою досить велике дерево родом з
Північної Америки і Центральної і Східної Азії. Велика частина видів псевдосуги представлені
могутніми деревами - їх висота досягає близько 50-100 м, діаметр стовбура близько 1-3 м, а
діаметр крони - від 8 до 10 м. Завдяки високій інтенсивності росту та цінній деревині, дугласія
широко і давно культивується за межами її природного ареалу.
Так, в Європі, залежно від типів лісорослинних умов, вона утворює насадження І-ІІІ класів
бонітету, досягаючи у 55-річному віці загальної продуктивності відповідно 924, 696 та 403 м3/га.
Дугласія, поряд з модриною європейською, визнана найбільш цінною із інтродукованих
лісових порід у Португалії та Іспанії. У Данії у 60-річному віці в однакових умовах зростання
псевдотсуга виявляє більшу продуктивність, ніж у США.
У Болгарії для підвищення продуктивності лісів значна увага приділяється інтродукції
форми var. viridis, з якої планується створити спеціальний лісовий фонд з включенням його через
50-60 років в експлуатацію.
Штучні насадження псевдотсуги досить високою продуктивністю відзначаються і в Україні
[1].
Захист лісів від шкідників та хвороб – важливий напрямок лісогосподарської діяльності.
З цією метою потрібно систематично вести спостереження за станом лісів, своєчасно
виявляти осередки шкідників і хвороби лісу, здійснювати профілактику виникнення таких
осередків, їхню локалізацію і ліквідацію.
Покращення якісного складу лісових насаджень сприятиме збереженню лісових екосистем.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТА ЗАСОБІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В
РОБОТУ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Тисяк Галина Миколаївна
Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Долинської РДА Івано-Франківської області
Учнівське шкільне лісництво — одна із традиційних і в той же час найдієвіших форм
залучення учнівської молоді до охорони природи. Вони виховують у дітей дбайливе ставлення
до природи, розширюють і поглиблюють знання природничих наук, дають практичні уміння
та навички ведення роботи у лісовому господарстві.
Це об’єднання відіграє значну роль і як профорієнтаційні осередки. Тут створені
оптимальні умови для навчальних та практичних занять, дослідницької та природоохоронної
роботи. Вчителю допомагають створювати умови професійні лісівники.
Вважається, що шкільне лісництво може бути стартовим майданчиком для проведення
різних форм
природоохоронної роботи: створення екологічних стежок, проведення
спостережень, екскурсій, експедицій, походів, вивчення основ лісівничої справи.
В певній мірі важливу роль відіграє інтерактивне навчання, яке має шанс на життя.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має на
меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність
та інтелектуальну спроможність. Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого
відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаємопорозуміння,
спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.
Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:
- аналіз конкретних ситуацій;
- уведення в досліджувану проблему;
- визначення задачі;
- групова робота над ситуацією;
- групова дискусія;
- підсумкова бесіда.
Одним з перспективних практичних втілень є такі технології які здійснюються на
основі взаємозалежних принципів:
- навчання на основі інтеграції з наукою і виробництвом;
- професійно-творчої спрямованості навчання;
- орієнтованості навчання на особистість;
- орієнтованості навчання на розвиток досвіду самоосвітньої діяльності майбутнього
фахівця. Впровадження зазначених вище технологій на практиці доводить необхідність їх
проектування, удосконалення та використання системного підходу при їх застосуванні на
принципах поєднання взаємодії теорії і практики, індивідуальної і колективної роботи,
навчання з застосуванням як існуючих методик та і сучасних інтерактивних засобів.
Формування нового екологічного світогляду, екологічної культури цілком характерні
для учнівського лісництва.
Головна мета – навчити та виховувати молоде покоління, здатне по-новому вирішувати
проблеми охорони, перетворення і раціонального використання природних ресурсів.
У ході роботи реалізація була здійснена за такими етапами:
І етап – створення нормативної бази;
ІІ етап – створення навчально-матеріальної бази;

ІІІ етап – створення методичної бази;
ІV етап – безпосередня робота з вихованцями.
Така система роботи дає можливість успішно формувати у вихованців екологічну
свідомість, культуру, переконання, які визначають їх активну життєву позицію стосовно
охорони довкілля.
Інтеграція
елементів екологічної освіти, яка реалізується через поєднання
традиційних і нетрадиційних методів та форм навчання: екскурсії, теоретичні та практичні
заняття, диспути, семінари, конференції, ігри-квест, гра «Геокешінг» тощо.
Однією з форм педагогічної співпраці, яку застосовую під час занять, є оргдіалог. Це –
форма організованого змінного діалогічного спілкування.
Використовую екологічну інформацію. Володіння нею сприяє формуванню в учнів
інтелектуальних умінь пояснити, оцінити екологічну обстановку, з’ясувати причини та
наслідки зміни екологічних систем, вказати найбільш оптимальний вихід із ситуації.
Однією з найефективніших форм екологічного виховання школярів є екологічні ігри.
Учні старших класів беруть участь у створенні усних натуралістичних журналів: «Диво
рослини», «Лікарські рослини нашого краю», «Рослинні символи України». Учні активно
створюють різноманітні проекти.


















О с в і т н і й г е о к е ш и н г. Біологічний і екологічний геокешинг
Мета:
Поширення використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у
позашкільній діяльності.
ознайомлення вихованців із новими методиками організації дослідницької роботи на
основі використання мобільних комп’ютерних технологій;
тренування командних навиків;
тренування орієнтування на місцевості;
розвиток логічного мислення, комунікативності та ерудиції.
Завдання, які вирішуються при реалізації екологічного та біологічного геокешингів:
розвиток активної життєвої позиції;
формування комунікативних та культурних умінь і навичок;
формування дослідницьких умінь;
розвиток творчої та спортивної діяльності команд;
Поставлені перед дітлахами завдання вирішуються за допомогою проблемних
запитань.
Цей прийом дозволяє формувати такі дослідницькі вміння й навички у дітей:

визначення завдання дослідження;
висунення гіпотези;
планування методики дослідницької діяльності за рішенням поставленої проблеми;
проведення дослідження;
підведення підсумків.
Соціологічні методи дослідження формують у дітей комунікативні вміння. Метод
дослідження дозволяє вихованцям оволодіти навичками користування сучасними гаджетами:
фотоапаратами, GPS-навігаторами, комп'ютерами тощо.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ГЕОКЕШИНГ
Для старшого шкільного віку та членів учнівського лісництва
Екологічний геокешинг не є точною копією геокешингу. Сама ідея пошуку об’єктів у
природному середовищі, використання GPS-навігаторів, прокладання маршрутів, робота з
Googlе картами, тобто ті складові, що являються основою геокешинг, звісно, збережені. Але в

екологічному геокешингу замість пошуку коробочки зі «скарбами» проводиться пошук
природних екологічних об’єктів.
У рамках проведення екологічного геокешингу його учасники, використовуючи GPSнавігатори, проводять пошук проблемних з екологічної точки зору місць та об'єктів: звалищ,
забруднюючих стоків, небезпечних зсувів на території в околицях свого населеного пункту.
Паралельно з тим, діти проводять пошук природних пам'яток, прикладів екологічного
дизайну, які цікаві з наукової, освітньої та естетичної точки зору. Також це можуть бути
окремі унікальні природні об'єкти (дуже старі або дуже великі дерева, незвичайно великі
природні камені, рослини, занесені до Червоної книги тощо). Свій віртуальний маршрут та
«знахідки» вони наносять на Googlе карту, потім – розміщують на інтернет-сторінці як
підтвердження своїх пошуків.
Якщо гра проходитиме в сільській місцевості чи в лісі, або на березі водойми то
учасники за бажанням можуть самостійно між собою домовитися, хто яку частину
населеного пункту чи частину лісу буде досліджувати.
І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
1 крок
Створення інтернет-сторінки
Якщо гра проводиться між учасниками одного позашкільного закладу.
Група керівників разом з гравцями-учасниками на сайті свого позашкільного закладу
створюють сторінки команд-учасників. Скільки команд – стільки й сторінок.
Якщо гра проводиться між учасниками з різних позашкільних закладів. Кожна
команда на сайті свого позашкільного закладу створює персональну інтернет-сторінку.
Для чого це потрібно?
На своїй сторінці кожна команда після проходження певного етапу гри повинна
викласти свої фотозвіти. Також вона щоб підтвердити виконання завдання на Googlе карті
має продемонструвати свій віртуальний шлях (маршрут). Кожний з учасників може також
зайти у будь-який час на сторінку команди-суперника, ознайомитись з її учасниками та
поспілкуватись.
На сторінці обов’язково вказати:
 Назву команди.
 Девіз кожної команди на екологічну тематику.
 Прізвище, ім’я та по батькові керівника.
 Кількість осіб в команді та коротка інформація з фотографіями про кожного учасника.
 Можна прикріпити фото свого навчального закладу і коротко розповісти про нього.
 Зовнішній вигляд команд-учасників (краватки, пілотки, стрічки, емблеми, нашивки
форма тощо
Вітається почуття гумору та творчий підхід !!!
2 крок
Формування команди
Всі, хто хочуть випробувати себе в ролі дослідників-пошуковців, навчитися
користуватись GPS-навігатором, розвивати в собі якості лідера, випробувати свою
кмітливість та винахідливість, можуть прийти і взяти участь у грі.
Після того, як команда сформувалася, серед її учасників обирається лідер (капітан,
староста).
3 крок
Інструктаж з використання
GPS-навігатора eXplorist 210 GPS Receiver
3 крок повністю описаний в Додатку 1:
3.1. Зовнішній вигляд GPS-навігатора eXplorist 210 GPS Receiver.
3.2. Кнопки управління GPS-навігатора.
3.3. Використання GPS-навігатора в ролі компаса-путівника.
3.4. Фіксація координат точки або введення нової точки.

4 крок
Інструктаж з користування Googlе картою
Прокладання маршрутів; виставлення маркерів.
5 крок
Правила поведінки та інструкція з безпеки, охорони і збереження здоров’я
вихованців
5.1.Моральний кодекс команди.
5.2. Правила поведінки і техніка безпеки перед початком, під час проведення і
після закінчення гри.
5.3. Правила поведінки і техніка безпеки при перевезенні команд громадським
транспортом.
5.4. Правила поведінки і техніка безпеки при виявленні незнайомих або
вибухонебезпечних предметів.
6 крок
Завдання для команд
Кожна команда отримує по 5 завдань, які є однаковими для всіх команд.
Шляхи рішення цих завдань кожна команда буде шукати та обирати самостійно.
Завдання 1: ЗНАЙТИ. Використовуючи GPS-навігатор, знайти у рідному місті (селі)
об’єкти, які є:
1. Екологічно проблемою;
2. Неявним екологічним «мінусом»;
3. Екологічним «плюсом».
Завдання2: СФОТОГРАФУВАТИ досліджуваний об’єкт і всіх членів команди поруч
з ним.
Завдання 3: ПОЗНАЧИТИ на Googlе карті свій маршрут і точку-об’єкт, після чого
розмістити інформацію на своїй інтернет-сторінці для всезагального огляду.
Завдання 4: «ПОБАЧИТИ». Мається на увазі ВИЗНАЧИТИ, в чому саме
екологічний мінус чи проблема.
Завдання 5: ЗАПРОПОНУВАТИ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.
Від того, як вихованці «побачать», опишуть і вирішать дані завдання, а згодом
оформлять в мультимедійну презентацію, і залежить їхня оцінка.
ІІ. ПОШУК
Отже, використовуючи GPS-навігатори, кожна команда вирушає у «свій» мікрорайон.
Шлях пошуку складається з 5-ти точок-об’єктів. На своєму шляху діти будуть прискіпливо до
всього приглядатись і побачене умовно «сортувати» по 5-ти категоріях.
ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
На цьому етапі кожна команда зібрані матеріали використовує для складання
мультимедійної презентації.
Метод кейсів
як
форма
інтерактивного
навчання
Метод кейсів як
форма інтерактивного навчання виник ще
на
початку
минулого століття на базі школи бізнесу Гарвардського університету. Саме походження
терміну одні дослідники пов'язують з англійським словом case – кейс (портфель, невелика
валіза), інші — з латинським casus – казус (складний, заплутаний випадок). Кожен варіант
має право на існування, оскільки суть методу полягає в тому, що вихованці отримують кейси,
тобто завдання, у яких не виділено конкретних проблем. Діти самостійно мають виявити
проблеми і продумати шляхи їх вирішення. Можна також давати їм спрощені завдання із уже
виділеними проблемами. Застосування методу кейсів сприяє розвитку винахідливості,
вмінню виокремлювати, аналізувати та вирішувати проблеми самостійно, а також, у деяких
випадках, швидко орієнтуватися в комунікативній ситуації і знаходити потрібні слова навіть
іноземною мовою у нашому випадку назви рослин на латині
Використання методу кейсів, суть якого полягає в тому, що вихованці отримують
кейси, тобто завдання, у яких не виділено конкретних проблем. Діти самостійно мають

виявити проблеми і продумати шляхи їх вирішення. Можна також давати їм спрощені
завдання із уже виділеними проблемами. Застосування методу кейсів сприяє розвитку
винахідливості, вмінню виокремлювати, аналізувати та вирішувати проблеми самостійно, а
також, у деяких випадках, швидко орієнтуватися комунікативній ситуації і знаходити потрібні
слова навіть іноземною мовою.
Квест як засіб навчання і пізнання
За джерелами Вікіпедії, квест (від англ. quest – пошук, пошук щастя / знання / істини,
пошук пригод) – інтелектуальне змагання з елементами рольової гри, основою якого є
послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими
учасниками.
На мою думку, квест – це вид інноваційного навчання з елементами традиційного
виду навчання (проблемного) у якому використовуються методи стимулювання засобами
рольової гри (друга група методів навчання за Ю.К. Бабанським).
При використанні квесту, як методу стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності учнів засобами ігрової діяльності школярі шукають оригінальні рішення. Під час
гри команди вирішують логічні завдання шляхом підказок і пошуку рішень в нестандартних
ситуаціях. Після завершення чергового завдання команди переходять до виконання
наступного. Перемагає команда, що виконала завдання швидше за інших.
Застосовую окремі прийоми при проведенні квесту: головоломки, ребуси, «крокодил»,
анаграми, викреслення зайвого, шифрування, збирання предметів (складових комп’ютера),
створення за зразком, представлення за обмежений час результатів дослідницької роботи у
вигляді виступу, презентації, стінгазети, брошури, запитання-відповідь, розв’язування задач,
«ключове слово», скласти пазл.
Зазначу, що в залежності від правил, змагання як вид квесту, можна розглядати як
форму організації навчання. При цьому змагання можуть бути різних видів, форм та типів.
Дієвою формою виховання екологічної свідомості вихованців різних вікових груп є
участь в екологічних акціях: «Допоможемо зимуючим птахам», «Не спалюйте опале листя»,
«Березовий сік», «Шпаківня», «Біощит», «Мурашник», «Збережемо первоцвіти» тощо.
Формування екологічної свідомості, реалізація профільного навчання здійснюється під
час проведення екскурсій, які можна розглядати як заняття в живій природі, під час роботи
профільного навчання
Завдяки навчанню в учнівському лісництві змінюється погляд дітей
середовище
та
своє
місце
в

на оточуюче
ньому.

ДЕНДРОПАРК – НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ В ПРИРОДІ
Бойко Євгенія Олексіївна, методист
лабораторії дендрології
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді МОН України
В сучасних умовах всебічного посилення антропогенного впливу на природні
екосистеми особливого значення набуває проблема вивчення, збереження і відтворення
біорізноманіття в тому числі різних груп і видів деревних рослин, зокрема, дендропарку
«Юнатський» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Дендрологічний парк «Юнатський» є провідною установою в галузі позашкільної
еколого-натуралістичної освіти та екологічного виховання молоді. Головними завданнями
парку є збереження, оновлення та розмноження у спеціальних умовах генофонду рослин, що
мають господарські значення, в тому числі інтродукованих рослин; отримання цінного,
якісного посівного та посадкового матеріалу пристосованого до природних умов;
розмноження та ефективного використання видів рослин місцевої та світової флори, які
мають декоративні, лікарські та інші господарські цінності. В дендропарку «Юнатський»
можна зустріти основні види хвойних та вічнозелених порід: тис ягідний (Taxus baccata L.),
ялина колюча (Picea pungens L.), туя західна (Thuja occidintalis L.), сосна звичайна (Pinus
silvestris L.), модрина європейська ( Larix desiduas Mill.), рододендрон східнокарпатський
(Rhododendron Kotshcyi Simk.). Зокрема, магнолія Кобус, птелея трилиста, гінкго
дволопатеве, золотий дощ звичайний, сумах, береза звичайна, горіх грецький, калина
звичайна, катальпа бегонієвидна, липа серцелиста, каштан кінський, дуб звичайний, яблуня
домашня та інші.
Дендропарк «Юнатський» характеризується різноманітним породним складом, який
включає не лише місцеві породи дерев, але і ряд рослин інтродуцентів північноамериканської
та далекосхідної флори, для яких кліматичні умови даної місцевості є оптимальними, або
схожими. А сучасні технології розмноження та вирощування деревних видів дозволяють
одержувати достатню кількість високоякісного посадкового матеріалу для забезпечення
потреб зеленого господарства. Особливе місце в зв’язку з цим набувають заходи формування
відповідних ландшафтних поєднань і композицій із збереженням існуючих їх складових та
внесення нових видів, форм деревних інтродуцентів. Заходи щодо розвитку дендрологічного
і ландшафтного спрямування сприяють збільшенню рекреаційних функцій санітарнозахисного та оздоровчого значення дендропарку «Юнатський». В рамках системи цих заходів
учні шкіл м. Києва, школярі загальноосвітніх закладів з різних куточків України залучаються
до впорядкування паркової території: працюють у дендрарії, розсаднику насіннєвого та
вегетаційного розмноження деревних рослин. Позаурочний час екологічна освіта та
виховання учнів стають основою висвітлення екологічних проблем з метою організації
природоохоронної діяльності в різних напрямках збереження, збагачення, примноження і
відтворення природи; залучення учнів до всеукраїнських конкурсів і трудових акцій «Ліси
для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», «Парки – легені міст і сіл»; роботи
природоохоронних об’єднань, профільних гуртків натуралістичного спрямування,
проведення тематичних уроків, конкурсів, свят.
В дендропарку «Юнатський» при організаційній підтримці фахівців різних
організацій здійснюється еколого-просвітницька робота: організація публікацій у газетах і
журналах, передач по масмедіа, випуск листівок та інше; проведення фотовиставок,
фотовітрин, ілюстрованих експозицій про дендропарк; організація і проведення семінарів,
«круглих столів» з науковцями, вчителями шкіл, студентами, громадськістю.

Досить важливим соціально-екологічним аспектом є збереження та відтворення
різноманіття рослин дендропарку як об’єкта історико-культурної спадщини та джерела
пізнання закономірностей взаємодії природного середовища і суспільства.
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З ДОСВІТУ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА «ЛІСОВИЧОК»
ВІЛЬХІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ
Левченко Катерина Михайлівна
Комунальна установа «Районний методичний кабінет
працівників освіти Станично-Луганського району»
Сьогодні суспільству необхідні творчі, діяльні, інтелектуально розвинуті громадяни.
Стало необхідним модифікація методів і форм навчання і виховання і особливий упор
робиться на самостійну роботу учнів, дослідницькі технології, проекти (8).
Дослідницька робота дозволяє. розвивати наукове і дослідницьке мислення. Під час
навчального процесу, це можуть бути відповідні завдання, нестандартні уроки. Позаурочна
діяльність – олімпіади, екскурсії, пошукова діяльність, участь в конференціях, роботі МАН,
захист екологічних проектів.
На основі вивчення багаторічної роботи учнівського лісництва по відновленню і
реконструкції лісів, можна зробити висновок про необхідність системи науково-дослідної
роботи.
Робота шкільного лісництва почалася з проведення масових заходів з біології,
розвішування синичників і шпаківень для птахів лісу. Проте ці заходи мали більше виховне,
ніж навчальне значення. Важливим етапом в роботі шкільного лісництва з'явився початок
постановки дослідів в лісі і на розпліднику. Досліди зацікавили своєю новизною і
незвичністю. Вони мотивували інтерес до біологічних знань, сприяли їх кращому засвоєнню
і отриманню нових знань по біології і лісознавству. Коли курс лісознавства був включений
варіативну частина навчальної програми, виникла необхідність виділяти час на практичні
заняття і дослідницьку роботу.
Дослідницька робота складається з чотирьох послідовних взаємозв'язаних між собою
етапів:
 підготовка учнів до дослідницької роботи;
 проведення практичних робіт і закладка дослідів;
 проведення комплексу догляду і спостережень за рослинами;
 підбиття підсумків: написання творчих робіт, підготовка проектів і їхня
презентація.
Процес підготовки до дослідницької роботи полягає в отриманні теоретичних знань
про ліс і біологію лісових рослин з курсу біології і додаткової літератури. Вивчаючи біологію
рослин, учні вивчають життєві форми рослин лісу, знайомляться з насінням і плодами
лісових культур, умовами проростання насіння, термінами посіву. Значні відомості про лісові
культури школярі одержують при проведенні екскурсій. Вони вивчають рослинні
угрупування і своїми очима переконуються в необхідності поліпшення лісів і їх реконструкції
(5).
Дуже важливим моментом в підготовці учнів до дослідницької роботі по лісознавству,
є вибір тем. Для обдумування і вибору дається перелік тем дослідів. В роботі шкільного
лісництва беруть участь учні 8-10 класів. Тому теми мають, різний ступінь складності і як
показала практика, теми дослідів не повинні мінятися протягом декількох років. Попереднє
знайомство з додатковою літературою і отримані знання дозволяють учням вибрати тему,
вони ясно уявляють собі значення проблеми поліпшення стану лісів.
Після розподілу тем дослідів слід приступити до оформлення щоденників ведення
дослідів. Найголовніше спланувати в них дії учнів по виконанню робіт і проведенню
фенологічних спостережень.
Процес оформлення щоденників дозволить учням визначити конкретну мету досліду і
намітити план власної участі в роботі.

Після оформлення щоденників приступають до підготовки необхідного приладдя і
обладнання.
Закладці дослідів повинні передувати практичні заняття.
Практичне заняття починається:
 попередньою бесідою в ходу, якої вчитель з'ясовує ступінь підготовки учнів до
виконання практичної роботи;
 роз'яснення мети і зміст роботи;
 пояснення правил виконання трудових операцій;
 самостійна бесіда учнів по виконанню завдання;
 перевірка якості виконаних робіт;
 заключна бесіда з учнями.
Звичайно, після проведення практичних робіт проводять закладку досліду.
Закладка дослідів, організація спостереження, догляд за культурами дають можливість
проявити учням самостійність. Але в теж час не виключає контроль з боку керівника —
стежити за якістю роботи і своєчасним її проведенням.
Дуже важливим етапом в дослідницькій роботі є підбиття підсумків роботи і
оформлення результатів отриманих досліджень.
Результати досліджень оформляються у вигляді творчої роботи або проекту.
На науково-практичній конференції учнів захищають свої роботи. Практикується
також стендовий захист проектів. На захист діти готують презентації і постери. Де
розміщують текстовий матеріал, фотографії, малюнки, таблиці, діаграми.
Використання результатів дослідів, спостережень, практичних робіт по лісознавству
й лісорозведенню значно підвищує інтерес учнів до навчального матеріалу з біології,
природознавства, заохочує їх до дослідницької роботи.
Зміст дослідницької
роботи сприяє розвитку особистості учня, вихованню
відповідального ставлення до природи.
Проведення дослідів по посіву насіння та вирощуванню хвойних порід дерев
сіянцями або молодими саджанцями
конкретизують уяву учнів про біологічні
особливості хвойних порід, про вимоги до умов зростання, а також вчать як правильно
саджати дерева й доглядати за ними.
Запропоновані форми науково-дослідницької роботи перевірялись протягом п’яти
років у Вільхівської загальноосвітньої школі, що дозволяє зробити висновок про їх
ефективність.
П’ять років потому почало працювати НТУ «Шкільне лісництво» яке є підрозділом
ЛОМАНУМ. Проект учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва
посів 1 місце в обласному етапі та став дипломантом Всеукраїнського етапу. Дослідницька
робота по вивченню зимуючих птахів 1 місце у обласному конкурсі. Проект «Оптимізація
озеленення території навчального закладів» перше місце на обласному етапі та переможець
Всеукраїнського етапу. Перемога в обласному конкурсі знавці природи «Природа Донбасу».
Проект «Фітодизайн шкільних приміщень» переможець Всеукраїнського конкурсу «Галерея
кімнатних рослин». Проект «Дослідження екологічного стану рослинного та тваринного
світу річки Сіверський Донець» переможець обласного та Всеукраїнського етапу конкурсу
«Вчимося за повідувати». Призові місця на Всеукраїнських конкурсах захистах наукових
робіт з лісівництва у м. Чернівці — ІІ місце, м. Кіровоград – ІІІ місце. Призові місця у
обласних конкурсах захисту робіт з лісознавства та екології.
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НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДІ У ЛІСОВІДТВОРЕННІ ТА ЛІСОЗБЕРЕЖЕННІ
Козлов Микола Іванович,
Махно Світлана Петрівна
Худоліївське шкільне лісництво
Полтавської області
Ліс — це особливий, безкінечно добрий і безкінечно щедрий організм, який не
просить нічого для підтримки свого існування й великодушно розсипає продукти власної
життєдіяльності, він бере під захист всі живі істоти і пропонує тінь навіть лісорубові, що
губить його» - сказав Будда.
Скільки таємниць зберігає у собі ліс! Скільки питань і загадок! Ліс -диво природи,
важливий і незмінний елемент біосфери, регулятор клімату, постійно діючий фільтр повітря,
охоронець поверхні Землі від водної ерозії і суховіїв.
Ліс — місце проживання багатьох звірів, птахів, комах. І, нарешті, ліс діє на людину
заспокійливо, сприяє пробудженню у неї творчої наснаги, доброго, піднесеного настрою.
Зберегти ліси для майбутніх поколінь — завдання не лише дорослих, але і нас, учнів.
Незабаром нам господарювати на землі, нам відповідати за стан лісів, озер. Сьогодні за нами
— вирішальне слово бо саме у шкільному віці формується екологічна свідомість.
Для багатьох учнів Худоліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів книга
природи, в якій що не сторінка – то нове відкриття, нова знахідка, доступна й зрозуміла. Бо
навчилися ми читати її у шкільному лісництві.
Офіційною датою створення Худоліївського шкільного лісництва на базі Лубенського
лісгоспу вважається 23 травня 1980 року. Мета його створення — залучення учнівської
молоді до збереження і відтворення лісового фонду нашої місцевості.
За роки діяльності шкільного лісництва його членами та при підтримці педагогічного
колективу місцевої школи посаджено 100 га молодого лісу.
Щорічно члени шкільного лісництва садять молоді насадження в залежності від
наданих площ Посульським лісництвом Лубенського Держлісгоспу. Також виготовляють по
30-40 шпаківень, підгодовують в зимовий період лісових мешканців, рятують рибу від
задухи.
Великим вкладом у збереженні та примноженні лісових багатств є збір насіння різних
порід дерев та кущів.
Щовесни проводяться акції по збереженню первоцвітів: виставляють заборонені
знаки, проводять лекції з населенням на природоохоронну тему.
Беззмінним керівником шкільного лісництва на протязі багатьох років залишається
почесний лісник Козлов Микола Іванович.
Саме за ініціативи Миколи Івановича у 2006 -2007 роках , та за участі сільських рад в
рамках акції: “Відтворимо ліси разом”, Пузирівська сільська рада виділила площу під лісові
культури 50 га, а Худоліївська — 70 га. Ці землі багаті на солонцюваті ґрунти, а тому не
придатні для ведення сільськогосподарського виробництва.
В посадці цього лісового масиву допомагали жителі Худоліївської та Пузирівської
сільських рад, а також працівники Посульського лісництва.
Тепер це прекрасний оазис лісу серед полів та навколишніх сіл Семенівського району.
Тут росте ліс площею 120 га, де можна відпочити, назбирати грибів, помилуватися
природою. Це домівка багатьох лісових звірів: лосів, козуль, зайців, лисиць, єнотовидних
собак та інших.

Хвала людям, які створили цей ліс і вберегли від пожеж, які часто приходилось
тушити з жителями навколишніх сіл.
У 2018 році учні Худоліївського шкільного лісництва в акції «Майбутнє лісу в твоїх
руках» в урочищі Мусіївка Хорольського району, Посульського лісництва, Лубенського
Лісгоспу посадили 0,50 га сосни звичайної і кримської. Також посаджено в дендропарку
Національного природнього парку «Нижньосульський» алею випускників 2018 року.
У нашому краї екологічна стежина пролягає, вона природу нашу прославляє. Часто
проводяться екскурсії по цій стежині. І діти на пам'ять про екскурсію садять дерева: берези,
ялини, ялівці.
Стежка організована з метою поєднання відпочинку та природоохоронної пропаганди,
накопичення екологічних знань і навичок, ознайомлення з різноманітністю природи, з
видами природокористування, оволодіння навичками екологічно грамотної поведінки в
природному середовищі, розширення кругозору.
При вирішенні завдань лісовідновлення, підвищення продуктивності лісових
насаджень та їх захисних функціях значна увага надається переведенню лісового насінництва
на селекційну основу для подальшого створення лісових культур із посівного та
посадкового матеріалу з поліпшеними генетичними якостями. Активно застосовуються
традиційні методи інтенсифікації виробництва — вдосконалення агротехніки та технології
створення лісових культур в залежності від їх цільового призначення.
Збільшення рівня лісистості території України є загальнодержавним завданням. При
цьому гостро постають питання, пов'язані з вирощуванням високоякісного посадкового
матеріалу. Основою високої якості посадкового матеріалу є поєднання його генетичних
властивостей і сучасних технологій, зокрема використання селекційно покращеного
посадкового матеріалу, сучасних регуляторів росту рослин для обробки насіння, добрив і
фунгіцидів під час вирощування саджанців, вологонакопичувачів — під час створення
лісових культур. Відомо, що шляхом використання насіння з покращеними генетичними
властивостями, зібраного на об'єктах постійної
лісової бази, можна підвищити
продуктивність вирощених із нього лісів.
Саме цій проблемі була присвячена науково-дослідницька робота
наших юних
дослідників “Вплив хімічних засобів захисту рослин на ріст, розвиток і збереження
саджанців сосни звичайної”, яка була представлена на Всеукраїнському зльоті шкільних
лісництв у Житомирі, де представляли Полтавську область.
Мета роботи — дослідити ефективність використання препарату «Шедевр» на
збереження саджанців Сосни звичайної. Робота має практичне значення для покращення
агротехніки вирощування саджанців сосни із застосуванням сучасних екологічно безпечних
сертифікованих в Україні РРР, фунгіцидів, комплексних мінеральних добрив.
Протягом багатьох років Худоліївське шкільне лісництво працювало над даними
дослідженнями, результатом якого стала дана наукова робота. Та у майбутньому ми
обираємо безпечні органічні методи захисту і стимулювання росту рослин, адже майбутнє
вимагає збереження довкілля.
Цих результатів ми добились завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу
Худоліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, підтримки та допомоги Лубенського ДП «Лісове
господарство», відділу освіти молоді та спорту Семенівської РДА, районного будинку дитячої
та юнацької творчості та НПП «Нижньосульський».
Природоохоронна робота нашого шкільного лісництва вимірюється не лише
названими показниками. Вона сильна тим, що кожен учень – друг природи, її лікар і
захисник. І хоча не кожен обере професію лісівника, проте кожен стане активним
захисником
природи,
примножувачем
її
багатств.

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, СТВОРЕНИХ РІЗНИМИ
СПОСОБАМИ
Осадчук Л. С., д-р с.-г. наук, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та
недеревних ресурсів лісу НЛТУ України,
Кондратюк Л. М., асистент кафедри лісівництва НЛТУ України
В Україні лісові насадження здебільшого відновлюються штучним способом, при
якому використовують сіянці як основний видом садивного матеріалу. Необхідною умовою
створення високопродуктивних, високоякісних і стійких лісових насаджень є використання
садивного матеріалу підвищеної енергії росту, а також стійкості до хвороб та шкідників.
Досвід розробки та втілення елітного насінництва в лісогосподарське виробництво
підтвердив, що технічний прогрес на основі новітніх біотехнологій реальний і
перспективний. Сучасні біотехнологічні методи вирощування повинні не тільки
задовольняти потреби лісового господарства у генетично покращеному садивному матеріалі,
а й бути основою для стійких лісових високопродуктивних насаджень.
Найбільш складнішою у лісовирощуванні деревною породою що росте в Україні є
дуб. Тому, до садивного матеріалу цієї породи ставляться особливі вимоги, а саме, він
повинен мати високу приживлюваність після висадки у ґрунт та забезпечувати швидкий і
надійний ріст дерева в майбутньому.
Метою наших досліджень було вивчення особливостей росту рослин дуба звичайного
при різних умовах вирощування садивного матеріалу та виявлення найбільш ефективних
способів. Об’єктами дослідження були лісові культури в Заболотівському лісництві
Бродівського ЛГ (кв.91, вид.18, площа 3 га, С3-гсД), які були створені різними способами, а
саме жолудями, висіяними шпигуванням, однорічними та дворічними сіянцями, вирощеними
у відкритому ґрунті та рослинами, вирощених в торф'яних таблетках за норвезькою
технологію "Jiffy-7 Forestry".
Наші дослідження показали, що способи походження садивного матеріалу
відображаються як на біометричних параметрах рослин, їх приживлювальності, так і на
глибині проникнення коренів в ґрунт.
Найвищими показниками росту відзначались рослини висаджені в торф'яних
таблетках та дворічними сіянцями. Також, ці варіанти мають найвищий відсоток
приживлювальності – 82 % для торф'яних таблетів та 76 % – для дворічних сіянців.
Найнижча приживлювальність була при створенні лісових культур однорічними сіянцями та
шпигуванням жолудів – 63 та 60 % відповідно (табл. 1).
Садивний матеріал дуба звичайного різного походження мав й різний біологічний вік.
Необхідно відзначити, що найменший ступінь ураженості борошнистою росою
спостерігається у рослин, висаджених у біотаблетах та дворічними сіянцями. які мали й
кращі показники росту.

Таблиця 1 — Біометричні показники культур дуба звичайного, створених різними
способами
Показники
Способи
створення
Шпиговкою
жолудів
Однорічними
сіянцями
Дворічними
сіянцями
Таблетами

Біологічний
вік, роки

Н,
см

D к.ш.,
мм

ZH2006,
см

Глибина
проникнення
коренів, см

Приживлюваність, %

1

15

3,7

-

31

60

2

21

5,3

8

34

63

3

32

7,8

15

27

76

2

37

7,2

10

37

82

Також, важливо підкреслити, що другий річний приріст масово спостерігається у
рослин висаджених у біотаблетах і лише поодиноко у одно- та дворічних саджанців. Це
свідчить про те, що рослини висаджені у біотаблетах, утримуючи коренями поживний
субстрат, ростуть значно швидше, не мають адаптивного періоду до нових умов зростання на
відміну від інших способів садіння, при яких коренева система може пошкоджуватись при
викопуванні та садінні, а також повинна пристосуватись до нових ґрунтових умов.
Розкопки кореневих систем дуба, які закінчили свій річний приріст, показали, що за
глибиною проникнення кореневих систем у ґрунт перевага залишається за рослинами
висадженими із закритою кореневою системою. Варто відзначити, що рослини, які
створювали шпигуванням жолудів, також мали добре розвинуту стрижневу кореневу систему,
так як дуб відразу ж дає могутній стрижневий корінь, що йде далеко углиб ґрунту. При
пересаджуванні однорічними сіянцями корінь сильно пошкоджується, а використання сіянців
у старшому віці, зокрема, дворічних, дає можливість формувати кореневу систему
підрізанням стрижневого кореня, що забезпечує кращий розвиток бічних коренів (див.
рисунок 1).
Таким чином, біометричні показники росту сіянців дуба звичайного залежать від умов
вирощування садивного матеріалу. Ефективність використання посадкового матеріалу із
закритою кореневою системою пояснюється високою їх приживлюванністю, можливістю
створювати лісові культури із меншою початковою густотою, без попереднього обробітку
ґрунту впродовж усього вегетаційного періоду та зменшенням кількості доглядів за лісовими
культурами в майбутньому.
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Рисунок 1 — Сіянці дуба звичайного, створені різними способами: а) шпигуванням
жолудів; б) 1-річними сіянцями; в) 2-річними сіянцями; г) біотаблетами
Однак слід зазначити, що використання сіянців із закритою кореневою системою є
більш дороговартісним і не завжди виправданим. Також створення культур дуба звичайного
шпигуванням жолудів дозволяє формувати у сіянців стрижневу, а не мичкувату кореневу
систему, що забезпечує створення високопродуктивних та біологічно стійких насаджень.
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ДО СПРАВИ — З УЧНІВСЬКОЇ ПАРТИ
Велігорська Світлана Віталіївна,
завідувач методичного відділу;
Корень Тетяна Іванівна, методист
комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»
Чернігово-Сіверський край здавна славиться своїми зеленими дібровами, сосновими
борами, білокорими березовими гаями. Наш край – це лісовий край зі славними традиціями,
які передаються лісівниками від батька до сина, від досвідченого старшого покоління до
молодшого.
Від крихітної насінини до стрункої сосни чи могутнього дуба проходить нелегкий і
тривалий шлях. Адже щоб з тендітних саджанців виросли дерева — необхідно наполегливо
працювати протягом багатьох років!
Як із насінини «народжується» дерево, так з учнівських лісництв «народжуються»
кадри для лісової галузі Придесення.
Нині на Чернігівщині функціонує 16 учнівських лісництв, де навчається 268 школярів.
Головна їх мета – формувати творчу, економічну та екологічну культуру школярів, виховувати
з наших дітей справжніх господарів рідної землі, відповідальних і добросовісних, які здатні
сказати своє вагоме трудове слово в умовах ринкової економіки.
Оберігаючи ліси, учнівські лісництва досліджують їхнє майбутнє, вивчають фауну і
флору зелених масивів Сіверського краю та беруть активну участь у всіх акціях
лісовідновлення, висаджуванні молодих лісів, ведуть дослідницьку роботу у галузі
лісовідновлення та лісозбереження.
Вихованці учнівських лісництв є найпершими помічниками лісівників при догляді за
лісом.
Це вкотре довели юні лісівники учнівського лісництва Лісовосорочинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради, які вдруге представляли
нашу область на Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв.
За ініціативи дирекції Лісовосорочинської школи та Прилуцького лісгоспу на чолі з
Юрієм Болоховцем. Ще у 2011 році на базі Кам’янського лісництва створене Кам’янське
учнівське лісництво «Зелений патруль».
Очільником учнівського лісництва став учитель біології та хімії Лісовосорочинської
школи Тетяна Горбач. А відповідають за роботу юних лісівників лісничий Кам’янського
лісництва Володимир Коваленко та інженер лісових культур Прилуцького держлісгоспу
Аліна Майборода. Дбайливо ставиться до нагальних потреб юних лісівників і керівник ДП
«Прилуцьке лісове господарство» Андрій Данько. За допомогою лісівників та під
керівництвом головного лісничого Прилуцького лісгоспу Валентина Сурая оформлено клас
учнівського лісництва, який став центром науково-дослідницької роботи школярів.
Колектив учнівського лісництва — це 15 учнів 7—11 класів, за якими закріплено 141
гектар лісу.
Члени учнівського лісництва завжди беруть активну участь у трудових та творчих
акціях, зокрема, у «Дні зустрічі птахів», «Майбутнє лісу — в твоїх руках», «Зробимо ліс
чистим», «Дні Довкілля», «Дерево миру» та інших.
Учнівське лісництво «Зелений патруль» брало активну участь і в Національному етапі
щорічного міжнародного дитячого екологічного форуму «Зелена планета», в районному етапі
обласного конкурсу «Земля — наш спільний дім», у конкурсі на кращий твір і кращий
малюнок на тему «Людина та ліс», в обласному заочному конкурсі «Зачарована Десна» в
об’єктиві натураліста» і нагороджене дипломами управління освіти і науки
облдержадміністрації.

Силами учнівського лісництва організовуються регулярні виступи екологічної
агітбригади «Збережемо первоцвіти!».
У 2015 році команда юних лісівників Кам’янського лісництва мала честь представити
Чернігівську область на дев’ятому Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Представники Чернігівщини тоді
продемонстрували високий рівень знань про ліс, за що були відзначені грамотами та цінними
подарунками.
У 2018 році Чернігівську область на ХІІ Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв
(на Сумщині) представляли переможці обласного етапу — вихованці учнівського лісництва
«Зелений патруль» Лісовосорочинської школи: учениця 11 класу Каріна Зубко, учениця 9
класу Людмила Супруненко та учениця 8 класу Юлія Яременко.
Головне завдання юних лісівників полягало в тому, щоб гідно презентувати роботу
учнівського лісництва та свого творчого об’єднання на виставці-презентації досягнень
учнівських лісництв і захистити науково-дослідницьку роботу. З цим завданням юннати
області успішно справились, виборовши найголовніший приз – Гран-Прі разом з
Сертифікатом на право проведення ХІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв у 2019
році.
У 2008 році було створено Добрянське учнівське лісництво, вихованці якого працюють
для примноження найціннішого скарбу лісів – флори та фауни, щоб і прийдешні покоління
могли насолоджуватися і мати користь від цього багатства .
Вимогливими і улюбленими наставниками дітей стали учитель біології Добрянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Галина Шевченко та провідний інженер з лісовідновлення
лісогосподарського підприємства Олена Кравченко.
Для цих допитливих підлітків у рідній школі по-сучасному обладнали затишний
кабінет, в якому зібрано багатий інформаційний матеріал про лісові ресурси області,
лісорозведення, колекції насіння, гербарій.
Свої практичні заняття діти проводять у теплиці та лісовому розсаднику. Це поглиблює
їхні біологічні знання.
Школярі-лісівники, займаючись дослідницькою роботою, вивчають голонасінні,
лікарські та трав’янисті рослини лісу, деревостани і мурах.
Тісно співпрацює згуртований колектив природолюбів з Добрянським держлісгоспом та
Чернігівською обласною станцією юних натуралістів, збагачуючи свою лісівничу
«скарбничку» досвіду.
Одним з важливих напрямків роботи учнівського лісництва вважається
профорієнтаційний. Вже доброю традицією стали зустрічі юних лісівників з шанованими
людьми лісогосподарського підприємства, визнаними майстрами обраної справи, які
присвятили своє життя служінню поліським лісам. Слід зазначити, що Добрянський
держлісгосп на чолі з його директором Іваном Горохівським постійно опікується місцевою
школою. Це і відчутна спонсорська допомога, і проведення бесід, екскурсій, занять.
Вихованці Добрянського учнівського лісництва беруть участь у різноманітних
екологічних акціях і конкурсах – як обласних, так і Всеукраїнських: «Майбутнє лісу у твоїх
руках», «Ліси для нащадків», «День довкілля», «Посади дерево», «Європейський тиждень
лісу», «Синичка», «Ялинка», «Первоцвіти», «Береза», «Чиста Україна – чиста нація»,
«Зелений вінок пам’яті», «Збережемо красу землі для наших нащадків», «Людина та ліс».
Творчий підхід дорослих та юних, їх наполегливість, працелюбність і
цілеспрямованість увінчалися успішними результатами. Декілька років поспіль юні добрянці
впевнено лідирували на обласних змаганнях членів учнівських лісництв та гуртків юних
лісівників.
У 2010 році вони представляли Чернігівщину в Національному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у м. Києві,
захищали честь області на ІV Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв, що відбувся у

Чернівцях, завоювавши там ІІІ-тє місце. А на V-му, який пройшов у 2011 році в Кіровограді,
вибороли ІІ-ге, науково-дослідницька робота теж зайняла ІІ-ге місце.
Для учнівського лісництва плідним виявився 2011 рік. Цього року юні лісівники
долучилося до проекту ГЕФ програми малих грантів «Відновлення лісу заради зменшення
впливу наслідків змін клімату». Основна його мета – відновлення лісу та створення
протипожежних бар’єрів на ділянках, що постраждали від лісових пожеж та на територіях,
які потребують оновлення і збагачення лісового фонду біля смт Добрянка, а також розбудова
партнерських відносин та громадської ініціативи у сфері захисту довкілля.
Щовесни, під час проведення Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», учнівське лісництво
живе звичними клопотами посадки нових лісових масивів. Наставники впевнені, що
виростуть з цих учнів-лісівників хороші люди, а чимало оберуть професію, пов’язану з лісом.
Підлітки виправдовують сподівання своїх наставників: повертаючись з обласних
змагань з переконливою перемогою. Так, на третьому міжрегіональному молодіжному
екологічному зльоті з вивчення і збереження біологічного різноманіття у Поліському регіоні
«Берега дружбы», що проходив у місті Світлогорську Гомельської області (Республіка
Білорусь), команда із Добрянки теж вдало виступила та посіла ІІІ місце. До того ж, Ольгу
Крупіну було нагороджено дипломами ІІ ступеня за проведення досліджень із геоботаніки і
орнітології.
У 2012 році у юних природолюбів була поїздка до Івано-Франківська на VІ
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв.
У 2014-2015 роках вони стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Мій рідний край – моя земля». Долучились до української компанії «Вишнева Україна» в
рамках міжнародної науково-освітньої програми «GLOBE» та отримали сертифікат учасника
міжнародної програми.
У 2016 році брали участь у Х Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв. У 2018 році
вибороли ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв.
У 2017 році переможцем обласного етапу Всеукраїнського зльоту стала команда
учнівського лісництва Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Семенівської районної ради і
представляла Чернігівську область на Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів у Житомирській області. Семенівське
учнівське лісництво створене у 2012 році, керують роботою заступник директора, вчитель
біології Хулап Галина Михайлівна та лісничий держпідприємства «Семенівське лісове
господарство» Куксенко Микола Леонідович.
Юні лісівники долучаються до оздоровлення довкілля, висаджують ялинки, туї та
багато інших цікавих та рідкісних рослин. Виготовляють шпаківні та годівнички,
розміщують їх у приміських лісах, особливо там, де є осередки верхівкового короїда, який
занадився в соснові сіверянські ліси.
Упорядкували пустир по вул. Замістя навпроти Семенівського лісництва, перетворивши
його на зону для відпочинку. Тепер гостей міста при в’їзді будуть вітати не чагарники, а
чудовий парк.
Сердюкова Марія, вихованка учнівського лісництва посіла ІІ місце у Всеукраїнському
конкурсі «Парки – легені міст і сіл».
За малюнок з назвою «Більше ялинки до свят не рубайте, в горщик саджайте та в ліс
повертайте» ІІ місце посів учень 1 класу Даніїл Заслонко в обласному етапі конкурсу на
кращий малюнок «Людина і ліс», який проходить щорічно в рамках акції «Майбутнє лісу в
твоїх руках».
У Семенівському шкільному лісництві не просто виховують майбутніх доглядачів лісу,
а прищеплюють потяг до науки. За учнівським лісництвом закріплено 162,3 га. З них 138,8 га
вкрито лісовою рослинністю, не вкрито лісовою рослинністю 23,4 га, і лише 0,1 га нелісової
землі. Дослідна ділянка надихнула дітей на написання власної науково-дослідної роботи
«Морфометричні особливості злинки канадської». Незабутні враження отримали юні
лісівники на фінальному етапі ХІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, де Хулап

Соломія зайняла ІІІ місце за виконання та захист науково-дослідницької роботи в секції
«Біологічні та екологічні аспекти науково-дослідницької та практичної роботи в учнівських
лісництвах».
Зерна любові, висіяні в дитячих душах мудрими дорослими руками, проростають
добірним зерном в юності і колосяться на дорослих стежках.
Гідний вчинок здійснив учень 10 класу В’ячеслав Порва, який помітив загоряння сухої
рослинності поряд із лісом та зателефонував до служби 101. Він дочекався на автотрасі
пожежну машину і провів їх до місця загоряння та взяв активну участь у гасінні лісової
пожежі.
Отак, небайдужість та розуміння загрозливої ситуації допомогла вчасно врятувати від
вогню значну ділянку лісу.
Робота з виховання молодого покоління та плекання еліти лісової галузі не стоїть на
місці. За останні роки чимало вихованців учнівських лісництв вступили на навчання до
спеціалізованих закладів освіти. Деякі з них вже встигли закінчити навчання і повернутися на
роботу до рідних лісгоспів. Вихованці учнівських лісництв сміливо поєднують свою долю з
лісом. Так, вихованці Добрянського, Семенівського, Лісовосорочинського учнівських
лісництв щороку поповнюють студентські лави як закладів вищої освіти так професійнотехнічної освіти, які готують спеціалістів для лісової галузі. І не дарма, адже вчені
порахували, що кожна людина повинна мати навколо себе хоча б чотири живих дерева. А ще
краще, якщо вона їх посадить самостійно. Добре, що серед нас є ентузіасти, які посадили не
одне і не чотири, а цілий ліс.

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ – НЕВІД᾿ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У
ЛУБЕНСЬКОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Чичул Ангеліна Станіславівна, викладач
Лубенський лісотехнічний коледж, м. Лубни Полтавської області
Теорія без практики мертва,
практика без теорії сліпа.
Аристотель
Якщо ти за все життя не посадив
жодного дерева – плати за чисте повітря.
О. Довженко
Стратегічними напрямами розвитку лісогосподарської освіти є досягнення
збалансованості між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці; розширення
можливостей доступу для одержання вищої освіти; запровадження системи безперервної
освіти; постійна робота з науково-педагогічними і педагогічними працівниками; суттєве
поліпшення науково-методичного забезпечення; збереження і зміцнення навчальноматеріальної бази.
Найважливішим напрямом роботи нашого навчального закладу є оптимальне врахування
зміни структури виробництва, типу власності підприємства під час визначення змісту
навчання і практичної підготовки.
Навчання в коледжі стимулює самостійність молодої людини, що в кінцевому результаті
сприятливо впливає на розумові здібності та риси особистості. Чітко окреслена мета, вільна
від зайвого опікування навчальна робота стимулює вироблення гнучкого творчого стилю
мислення, потреби в самодостатності.
Сучасні технології в лісовому господарстві, інформатизована соціальна сфера
потребують фахівця з достатньою професійною підготовкою, практично зорієнтовану
людину, яка вміє і теоретично розмірковувати, і практично матеріалізувати задумане.
Тому підготовка майбутніх лісівників у Лубенському лісотехнічному коледжі
відбувається у нерозривній єдності виробничого і навчального процесів і втілюється в різних
видах практик, які становлять 25% від загального обсягу годин освітньої програми.
В процесі отримання студентами знань теоретична частина завжди передує практичній.
Таким чином, людина, що отримує знання, вивчає загальну картину, основні принципи
процесу, а певні нюанси та дрібниці зникають. Така суть теоретичних знань – зведення
різних видів діяльності до узагальнення. В процесі отримання практичних навичок
найважливіше місце посідають ті дрібниці та нюанси, що не висвітлювались в теоретичних
викладах. Практичні знання в протилежність теоретичним – це жорстка спеціалізація у
певному виді діяльності, висвітлення специфічних моментів, не притаманних більш ніякому
виду діяльності. Практичне навчання органічно доповнює теоретичне, дає змогу зрозуміти на
конкретному прикладі отримані теоретичні знання.
Практика дає можливість студентам реалізувати знання, набуті за період навчання і
дозволяє сформувати грамотного професіонала. В період практики у студентів закладаються
основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей
особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне
становлення майбутнього фахівця.
Основним завданням лісівників є вирощування та відтворення лісів. Лісогосподарські
підприємства послідовно і цілеспрямовано працюють над забезпеченням своєчасного і
якісного відтворення лісів.

Полтавщина за рівнем лісистості займає «золоту середину» серед областей України. За
даними Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ліси
вкривають 8,9 % її території, що далеко від оптимального екологічного рівня. Ще за часів
роботи експедиції В.В. Докучаєва (1888-1894 роки) було доведено, що ліси не лише
зберігають вологу, а й регулюють температурний режим, запобігають ерозійним процесам та
стабілізують навколишнє природне середовище. За оцінками фахівців, на заліснених землях
випадає атмосферних опадів на 5 - 15% більше, ніж на безлісних просторах.
Створення лісу – справа корисна та приємна. «Майбутнє лісу – у твоїх руках!» – під
таким гаслом щороку весняною порою проходить Всеукраїнська акція, мета якої –
збільшення кількості лісових насаджень. В цей час у студентів Лубенського лісотехнічного
коледжу проходить навчальна практика з дисципліни «Лісові культури і лісомеліорація».
Програма навчальної практики складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки молодших спеціалістів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальності 205 «Лісове господарство», освітня програма «Лісове господарство».
Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої
спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із дисципліни, оволодіння
найновішими досягненнями науки і практичного досвіду лісогосподарських підприємств в
галузі лісонасінної справи, вирощування садивного матеріалу, створення штучних лісових
насаджень.
Для проведення практики з дисципліни «Лісові культури і лісомеліорація» між коледжем
та державним підприємством «Лубенське лісове господарство» укладаються договори і
заздалегідь узгоджуються об’єкти – це територія лісництв, лісовий розсадник, ділянки
лісових культур різного віку та дендропарк коледжу.
На практиці студенти мають можливість ознайомитися з:
- структурою державного підприємства;
- технологією та організацією лісонасінної бази на генетико-селекційній основі;
- технологією заготівлі та переробки лісонасінної сировини;
- технологією виконання оцінки врожаю за шкалою В.Г.Каппера ;
- сучасними методами вирощування садивного матеріалу в умовах відкритого та
закритого ґрунту;
- технологією створення лісових культур в залежності від категорії лісокультурної
площі та лісорослинних умов;
- технологією виконання технічного приймання робіт у посівному і шкільному
відділеннях розсадника та зі створення лісових культур;
- технологією виконання інвентаризації садивного матеріалу в розсаднику та лісових
культур;
- технологією виконання атестації незімкнутих лісових культур;
- технологією виконання переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю
землі.
Протягом 2018 року студенти нашого коледжу безпосередньо приймали участь у
заготівлі лісового насіння дуба черешчатого та дуба червоного; висіву лісового насіння
сосни звичайної та берези в умовах закритого ґрунту; створенні шкілки із самшиту;
викопуванні, вибиранні та тимчасовому прикопуванні садивного матеріалу: сосни звичайної,
дуба черешчатого, берези повислої; доповненні лісових культур сіянцями дуба черешчатого;
створенні лісу під меч Колесова сіянцями сосни звичайної.
Практика закінчується оформленням і здачею звіту. Оцінка виставляється за кожний день
практики. При оцінюванні враховуються вміння та навички студента, які він здобув на
практиці, ставлення його до роботи, виконання завдання, дотримання правил техніки
безпеки, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, правильно використовувати
технічні засоби, знаряддя та механізми, ступінь самостійності при виконанні завдання.

Завершальним етапом навчання є виробнича-технологічна та переддипломна практики.
Вони, як правило, проходять на місцях майбутнього працевлаштування. Переддипломна
практика є загальним підсумком навчання та підготовки до державних іспитів.
Всі ці надбані практичні навички нададуть можливість майбутнім фахівцям лісової
справи вирощувати цінні лісові насадження.
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УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В УЧНІВ ЧЕРЕЗ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ
Наконечна Галина Вікторівна,
учитель біології, хімії та екології Ярівської загальноосвітньої школи Лиманської
міської ради, керівник гуртка «Юні лісівники» Донецького обласного екологонатуралістичного центру
Формування екологічної компетенції учнів та розвиток вміння застосовувати знання на
практиці складає невід’ємну частину навчально-виховного процесу. Важлива роль у
формуванні екологічної культури особистості належить шкільним та позашкільним закладам
освіти, які є однією з ланок становлення особистості громадянина. Тут вирішуються такі
завдання екологічної освіти, як формування елементарних знань про природу та
взаємозв'язки в ній, про людину як частину природи, ціннісного ставлення до природи,
розуміння взаємодії і взаємовпливу людини і природи, навичок екологічно поведінки;
виховання почуття відповідальності за довкілля; розвиток потреби у спілкуванні з природою;
активізація діяльності з охорони та поліпшення навколишнього середовища.
Сучасна освіта покликана виховувати активну життєву позицію дітей, розвивати вміння
самостійно здобувати знання, уміння орієнтуватися в постійно мінливому потоці інформації,
формувати потребу самовдосконалення, щоб знання стали дієвою силою в житті учнів, адже
від цього залежить майбутнє нашого суспільства. Саме тому перед педагогами гостро постає
завдання екологічної освіти й виховання молоді.
Зміст екологічного виховання передбачає розкриття таких положень:
- світ природи – середовище перебування людини, яка має зберігати її цілісність, бути в
гармонії з природою;
- розуміння екологічних явищ, уміння робити висновки щодо стану природи, розумної
взаємодії з нею;
- краса природи сприяє формуванню естетичних і моральних почуттів, обов’язку і
відповідальності за збереження та здійснення природоохоронної діяльності;
- розуміння наслідків дій людини в природі.
Завдання екологічної освіти передбачають:
– формування системи знань про природу. Тобто системну педагогічну діяльність,
спрямовану на накопичення осмислених дієвих знань про довкілля. Це завдання є ключовим
на теоретичному рівні засвоєння екологічних знань;
– розуміння взаємозв’язків і взаємозалежності, що існують у природі (школа дає
можливість сформувати пізнавальний потенціал екологічних знань для подальшого вивчення,
виховувати особистість, яка усвідомлює місце людини в довкіллі, через ознайомлення з
рослинним і тваринним світом, розкриття взаємозв’язків і взаємозалежності у природі тощо);
– формування позитивного ставлення до природи, норм поведінки в природі (це
завдання є основою подальшого усвідомлення учнем довколишнього середовища як
сукупності явищ і об’єктів у їх єдності і взаємозалежності);
– бажання зберігати і охороняти природу. Формування прагнень оберігати природне
середовище, непримиримо ставитися до недбалого використання природи; накопичення
знань та умінь власними силами зберігати та охороняти природу.
Екологічна культура школяра – це сформована система наукових знань, спрямованих на
пізнання процесів і результатів взаємодії людини, суспільства і природи; відповідальність за
природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя; готовність до
природоохоронної діяльності.
Стратегічними завданнями освіти є формування покоління з новим світоглядом,
високим рівнем екологічних знань. Екологічна культура має стати необхідною складовою
виховання і мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, певною

запорукою порятунку довкілля. Реалізація цих завдань першочергове завдання педагогічних
працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.
Однією із традиційних форм залучення учнівської молоді до охорони природи є
учнівські лісництва. Мета їх створення – плекати у дітей дбайливе ставлення до природи,
розширювати і поглиблювати знання у галузі природничих наук, формувати практичні уміння
та навички ведення роботи у лісовому господарстві. Відчутну роль відіграють ці трудові
об’єднання і як осередки профорієнтації. Завдання педагогічних колективів шкіл і
позашкільних закладів полягає у підвищенні ефективності і якості організації роботи
учнівських лісництв, створення оптимальних умов для проведення навчальних та практичних
занять із лісового господарства, організації дослідницької, природоохоронної роботи,
здійснення допрофесійної підготовки молоді.
Програми, за якими працюють шкільні лісництва, поєднують теоретичні заняття із
практичною діяльністю. Юні лісівники збирають насіння дерев та кущів, лікарські рослини,
створюють шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, висаджують ліс та доглядають за
ним, вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками лісу. Школярі
насаджують дерева на території школи та свого селища, прибирають сміття на схилах ярів,
берегах ставків і річок, ведуть облік рослин і тварин, беруть їх під свою охорону,
виготовляють і розвішують шпаківні та годівниці для птахів, влаштовують підгодівлю тварин
взимку, проводять дослідницьку роботу.
Шкільне лісництво «Мурашка» було створено у 1966 році під керівництвом вчителя
біології Труш Марії Петрівни на базі Ярівської середньої школи та лісного фонду
Святогірського лісництва. Роботу по вивченню, охороні та збагаченню природи колектив
шкільного лісництва проводив на основі завдань, які щорічно одержували від Святогірського
лісництва. За шкільним лісництвом було закріплено 0,15 га лісопитомника та 55 га лісоугідь.
З 2011 року шкільне лісництво працює на базі Дробишевського лісництва Лиманського
лісгоспу.
З 2015 року шкільне лісництво «Мурашка» працює під керівництвом вчителя біології
Наконечної Галини Вікторівни у якості гуртка «Юні лісівники» Донецького обласного
еколого-натуралістичного центру. Гурток працює на базі Ярівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Лиманської міської ради, до навчання залучено 15 учнів середньої і старшої
ланки, але до природоохоронної та еколого-просвітницької роботи регулярно залучаються всі
учні середньої та старшої ланки школи.
Члени шкільних лісництв є активними учасниками та призерами всеукраїнських та
обласних природоохоронних, акцій і конференцій. Таких як:
- Еколого-краєзнавчий руху учнівської та студентської молоді «Донбас заповідний» в
напрямі «Мандруємо Донеччиною» (І м. - міський етап та ІІІ м. – обласний етап), 2017 р.;
- Обласний зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань та
учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (І м.),
2016-2018 рр.;
- Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста 2018» в номінації «Кращий відеоролик» ( ІІІ м.);
- Обласна науково-практична конференція «Біологічні дослідження та винахідництво»
(ІІІ м. 2016 та 2017 рр.);
- Обласна науково-практична конференція «Ковиловий степ» (І м. 2015, 2017, 2018 та ІІІ
м. 2016 рр.);
- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Парки - легені міст і сіл» (І м. 2017 р.);
- Обласний конкурс малюнків «Зимові візерунки», номінація «Як живуть тварини
взимку?» (І м. 2018 р.);
- Обласний етап Всеукраїнської акції "Припутень - птах року 2018 року", номінація
«Творча робота, презентація» (ІІ м.);
- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля наш спільний дім» (2018 р.);

- Обласний освітньо-виховний проект «Екологічними стежками рідної України (20162017 рр.);
- Обласний фестиваль «Природничий калейдоскоп» (2016-2018 рр.);
- Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків» (2017 р.);
- Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів, м. Черкаси, м. Житомир, м. Суми (2016-2018 рр.).
Юні лісоводи займаються науково-дослідницькою роботою з вивчення біологічних
особливостей лісових дерев і чагарників, трав’янистих рослин, представників тваринного
світу, рідкісних та зникаючих видів занесених до Червоної книги України.
В процесі науково-дослідницької діяльності учні набувають знання, уміння та навички
здійснювати пошукову роботу на наукових засадах, а саме:
- вибір та формулювання теми наукового дослідження;
- визначення об’єкту та предмету дослідження;
- визначення мети та завдань дослідження;
- формулювання гіпотези дослідження;
- розробка технології дослідження (проектування змісту етапів дослідження, відбір
методів дослідження, вироблення висновків, складання списку використаних джерел,
виготовлення додатків тощо);
- оформлення результатів дослідження;
- підготовка до захисту науково-дослідницької роботи.
В процесі реалізації науково-дослідницького проекту учні потребують кваліфікованої
допомоги з боку педагогів як керівників, консультантів, рецензентів, експертів результатів
їхньої діяльності. Відтак педагог має бути обізнаним із технологією керівництва науководослідницькою роботою учнів та вимогами щодо її оформлення.
Завдання науково-дослідницької роботи:
1. Знайомити учнях із загально природничими проблемами, які розкриваються в
процесі цієї діяльності.
2. Показати особливість загально біологічних знань, що мають узагальнений характер.
3. Виробити навички чіткого викладу знань, а також уміння аналізувати і узагальнювати
явища і факти.
4. Продовжити формування природничого наукового світогляду, екологічного мислення
і здорового способу життя.
5. Продовжити виховання дбайливого відношення до довкілля.
Учні повинні уміти:
- користуватися збільшувальними приладами, готувати мікропрепарати і працювати з
ними;
- вести спостереження і ставити прості досліди з рослинами;
- проводити спостереження в природі за сезонними змінами, вести фенологічний
щоденник;
- доглядати рослини, вирощувати їх;
- проводити роботи на навчально-дослідній ділянці, застосовувати знання по біології
рослин при їх вирощуванні;
- дотримувати правила поведінки в природі;
- працювати з підручником, складати план параграфа, використовувати малюнки і текст
як керівництво до лабораторних робіт, знаходити в тексті відомості для складання і
заповнення таблиць і схем;
- ставити біологічні експерименти, описувати і пояснювати результати дослідів;
спостерігати за зростанням і розвитком рослин, сезонними змінами в природі;
- розглядати на готових мікропрепаратах і описувати біологічні об'єкти;
- використовувати отримані знання і уміння в практичній діяльності і повсякденному
житті.

Результати своїх робіт вихованці гуртка презентують під час участі у науковопрактичних конференціях та зльотах та акціях. Більшість дослідницької роботи ведеться за
рекомендаціями та допомогою спеціалістів Дробишевського лісництва Лиманського
державного лісового господарства, а також науковцями національного природного парку
«Святі гори». Ось перелік дослідницьких тем за минулі роки: «Природне відновлення сосни
звичайної на згарищах», «Дослідження крейдяної флори НПП «Святі гори», «Дослідження
рослинності Придінців’я», «Оцінка рекреаційного навантаження на території екологічної
стежки «Лісова палітра» Дробишевського лісництва», «Вивчення відносної важливості
методом ієрархій екологічних стежок «Лісова палітра» та «Лісове намисто», «Дослідження
фіторізноманіття «крейдяних борів» НПП «Святі гори»».
Лісівники покладають великі надії на учнівські лісництва, вважають їх вихованців
своїми помічниками і надійною зміною. Саме їм, у майбутньому доведеться заступати на
зелену вахту країни. Ця служба відповідальна і виснажлива. Найбільш віддані до цього
готуються зі шкільної лави. Час показав, що чимало вихованців учнівських лісництв
вибирають лісівничі спеціальності, вступають до коледжів і вишів, які готують кадри для
лісоведення та лісовідновлення, охорони і догляду зеленого друга людини. Донецькі
лісівники переконані, що зелене шкільництво – це кузня, де кується кадрове майбуття
лісогалузі.
Звісно, за кожним «маленьким лісництвом» попри керівника-учителя закріплений
досвідчений лісівник. Вони, як і лісівники, доглядають і охороняють зелені масиви від пожеж
і браконьєрів, прибирають від сміття. Особливо цінуються їх рученята під час лісопосадок. А
ще юні лісівники допомагають працівникам лісу заготовляти насіння деревних порід,
провадять велику агітаційно-пропагандистську роботу серед своїх ровесників і дорослих, що
також важливо. Ми також організовуємо чимало спільних акцій. Одна з них – обласний рух
за створення пришкільних дендропарків, іменних алей та сквериків. Щороку висаджуємо на
шкільному подвір’ї та території селища дерева та квіти.
Юні лісівники Донбасу успішно навчаються, проводять природоохоронну роботу. В
подальшому вони мають змогу вступити до навчальних закладів, де кожен може здобути
лісівничу спеціальність.
Ліс – не просто зелений друг людини, це культура поколінь. Ми користуємось тими
дарами природи, які передали у спадок наші діди і прадіди. Те, як господарюємо у лісах, що
залишаємо після себе, по-справжньому нащадки оцінять у майбутньому. Бережімо ліси,
дбаймо про їхнє майбуття. Вони – наші захисники і найвірніші друзі, безцінний скарб
України.
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Державне підприємство «Вигодське лісове господарство»
ДЕНДРОПАРК ЯК НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ
Весь світ знає, що кращим художником, скульптором і архітектором є природа. Вона
створює неймовірної краси ландшафти, фігури, форми і кольори. А ми можемо, озираючись
на ці шедеври, створювати оазиси природи у себе удома. І часто серед великих кам’яних міст
вони — як острівці гармонії і спокою, як куточки земного раю, куди хочеться повертатися
кожного разу, щоб набратися душевного спокою.
Дендрологічні парки України — це зони культивування різних видів рослин, часто
рідкісних і екзотичних, поряд з якими створюються красиві декоративні споруди, скульптури,
штучні водойми, іноді навіть імітуються шедеври світової архітектури. Щоб перед нами
з’явилися такі парки, десятиліття, що додаються, або віки важкої праці. Але головне — сюди
вкладена величезна любов до природи і художній ентузіазм садівників, лісників, скульпторів
і так далі. У нашій країні є багато дендрологічних парків. Деякі з них мають 200-річну
історію і відносяться до старих в Європі, інші — засновані в останні десятиліття і лише
доповнюються і розвиваються, але більшість з них вимагають більшої уваги до себе, чим
мають зараз. Відновленню, реконструкції, або просто дбайливого відношення людей чекають
десятки заповідних парків, краса яких часто так безглуздо експлуатується нами.
Насадження в дендропарку, зазвичай у стилі ландшафтного парку, можуть бути
самостійними або входити до складу ботанічного саду. Розміщення рослин здійснюється за
систематичною, географічною, екологічною, декоративною або іншими ознаками.
У другій половині ХХ ст. роботи зі збереження видів рослинного світу у зв’язку з
катастрофічним збідненням біорізноманіття набули у ботанічних садах та дендропарках
пріоритетного значення. Головним напрямом їх науково-дослідної роботи стало збереження
раритетних видів рослин, раціональне використання, відновлення та збагачення біотичного
та ландшафтного різноманіття. Проблема збереження природних багатств була
сформульована на конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка
відбулася у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро, на якій було прийнято Міжнародну конвенцію про
біорізноманіття (КБР), підтриману 190 країнами.
Основними завданнями дендропарку є дослідження, спрямовані на збереження,
відновлення і розвиток паркових насаджень. Це, перш за все, розробка принципів
реконструкції старих і формування молодих паркових масивів при зрошенні в посушливих
умовах степової зони. Поряд з цим проводяться дослідження з інтродукції деревних та
квітниково-декоративних рослин, вивчаються властивості інтродуцентів з метою
використання їх в озелененні та садово-парковому будівництві.
Для удосконалення системи збереження рослин здійснюється визначення біологічних
особливостей рідкісних і зникаючих рослин, опрацювання методів і прийомів розмноження
рідкісних і зникаючих та інших видів, що підлягають охороні, розробка оптимальних методів
їх культивування.
Нині в Україні існує 57 дендропарків загальною площею близько 1800 га, з яких 19 —
загальнодержавного значення. Більшість парків має невелику площу 10-20 га, хоча є і великі

дендропарки (дендропарк «Олександрія» займає площу 405 га). Деякі дендропарки на своїй
території мають природні ділянки лісів, що має велике значення для охорони
біорізноманітності.
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НАУКОВО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
ЛІСОВІДТВОРЕННІ
Лісовідновлення — вирощування лісів на територіях, що зазнали вирубок, пожеж і т. д.
Лісовідновлення застосовується для створення нових лісів на територіях де раніше ріс ліс або
поліпшення складу деревних порід у вже існуючих. Існує два різних способи лісо
відновлювальних робіт — штучний (посадка або посів лісу) та сприяння природному
поновленню (створення умов для швидкого заселення цінними деревними породами).
Освітній процес характеризується постійним прагненням до оновлення всіх складових
його частин, насамперед, змісту та основних методів і форм. Інноваційність підходів до
реалізації освіти виступає показником його сучасності та результативності.
Сучасна цивілізація стартувала на нашій планеті при лісистості 48 – 75 %, деградація
лісового покриву відбувається зі швидкістю 0,6 % на рік і перевершує приріст у 18 разів, а
лісистість стане критичною при зменшенні площі лісів світу нижче 20 %. Прогноз щодо
перспектив розвитку лісового господарства у ХХІ столітті песимістичний: немає підстав
чекати суттєвого підвищення продуктивності лісів України.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ
Ліс — тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно
деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю,
тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що
взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне
середовище.
На сьогодні ліси є важливим природним фактором нашого довкілля і відіграють
надзвичайно велике значення в житті людей. Зокрема, вони задовольняють потреби в
деревині і лісовій продукції, забезпечують належний гідрологічний режим рік, захищають
ґрунти від ерозії, тощо. Окрім цього, вони є об’єктом ведення лісового господарства.
Кожне посаджене дбайливо вирощене та збережене лісівниками дерево – це без
перебільшення цінний вклад у зелену скарбницю, дарунок майбутнім поколінням, справжня
ціна якого визначається через десятки років. І вимірюватиметься вона не лише у грошовому
еквавіленті, тому що ліс – це частина нашого життя, фактор який відчутно впливає на
екологічний стан навколишнього середовища і на наше здоров’я.
На відміну від інших природних ресурсів ліси мають здатність відновлюватись
самостійно. Молоді покоління з’являються у процесі заміни старих, але ми часто маємо
проблему враження шкідниками лісових масивів, виникнення пожеж тощо. При цих
процесах часто відбуваються зміни деревних порід або їх відновлення.
Першочерговим за своєю значимістю й еквівалентністю залишається питання
лісовідновлення, створення лісових насаджень, що перевищують зруби, покращення їх
якісного складу і продуктивності.

Порядок відтворення лісів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів
України "Правила відтворення лісів" від 1 березня 2007 року №303.
Відтворення лісів повинно забезпечувати:
 раціональне використання лісових ділянок;
 поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної
стійкості;
 підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних та інших корисних
властивостей лісів;
 досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки
нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і
технологіями.
Відтворення лісів повинно здійснюватися з урахуванням екологічних, соціальноекономічних та природно-кліматичних умов регіону і передбачати цільове вирощування:
 водоохоронних насаджень на берегах річок, навколо озер, водоймищ, у зонах відводу
каналів;
 ґрунтозахисних насаджень у ярах, балках, на крутосхилах, луках, інших непридатних
для використання в сільському господарстві землях, а також полезахисних лісових
смуг;
 захисних лісових насаджень у смугах відводу залізниць, автомобільних доріг тощо;
 рекреаційно-оздоровчих насаджень у зелених зонах населених пунктів, промислових
об'єктів та в місцях масового відпочинку і оздоровлення населення;
 експлуатаційних насаджень для задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах
Процеси відтворення лісів забезпечуються природним, штучним і комбінованим
способом.
Процес формування нового покоління лісу природним шляхом називається природним
поновленням. Це зміна старого покоління лісу новим.
Природне поновлення лісу може бути насіннєвим і вегетативним.
У зв’язку з рубками головного користування насіннєве поновлення поділяють на
попереднє, супутнє і наступне.
Супутнє – це поновлення, яке з’являється у процесі зріджування насадження
вибірковими та поступовими рубками. Наступне - це відновлення лісу, яке відбувається на
зрубі після вилучення деревостану.
У процесі насіннєвого поновлення лісу можна виділити чотири етапи: 1) плодоношення
дерев; 2) проростання насіння і укорінення сходів; 3) життя і розвиток самосіву; 4) життя і
розвиток підросту.
У системі заходів, спрямованих на вдосконалення лісовідновлення особливо важливе
місце належить оптимізації співвідношення між природним і штучним його способами.
Природне поновлення має ряд переваг: формування молодого покоління під наметом
деревостанів скорочує термін лісовирощування. Крім того, при природному насіннєвому
поновленні деревні рослини у генетичному та екологічному плані краще пристосовані до
конкретних умов місцезростання, а також такі насадження більш довговічніші. За
сприятливих умов успішне природне поновлення вимагає значно менших зусиль і витрат
коштів, ніж створення лісових культур. У сучасному лісовому фонді України лише половина
лісів природного походження, в основному у гірській місцевості та на територіях природнозаповідного фонду. Решта насаджень штучного походження, тобто створені лісівниками.
Весь комплекс заходів сприяння природному поновленню лісу можна поділити на дві
групи:
1. Самостійні лісогосподарські заходи;
2. Супутні рубки стиглого лісу.
До першої групи відносять: а) спеціальний обробіток ґрунту; б) догляд за підростом
цінних порід; в) огорожу площі з природним поновленням; г) заборону випасу худоби; д)
найпростіші культури в місцях, де не відбулося природне поновлення лісу.

До другої групи відносять: а) застосування певного способу рубки; б) сезон проведення
рубки; в) застосування відповідної технології, яка б забезпечила високу збереженість
підросту; г) залишення на площі вирубки джерел засівання; д) обробіток поверхні ґрунту в
процесі трелювання деревини; с) очистка місць рубок.
Процеси природного відновлення лісів відзначаються певними особливостями і можуть
залежати від кліматичних показників, ґрунтових умов, головних порід на які ведеться
господарство, тому це потрібно врахувати при визначенні способу лісовідтворення.
Так наприклад успішне природне відновлення ялицевих лісів в Українських Карпатах
можливе переважно лише за умови появи в достатній кількості їх насіннєвого потомства ще
під наметом деревостанів та створення тут оптимальних умов для росту, розвитку і
формування самосіву і підросту головної породи. Сприятливі умови для появи і росту
ялицевого потомства складаються завдяки зімкнутості материнського намету деревостанів на
рівні 60-70 %. Особливо активно ці процеси відбуваються під прикриттям мішаних листянохвойних насаджень, в яких завдяки ажурності крон листяних порід є достатній доступ світла.
Наступне природне відновлення ялиці на зрубах здебільшого проходить незадовільно. Тому
в ялицевих лісах потрібно створювати оптимальні для появи і розвитку природносо самосіву,
шляхом проведення лісогосподарських заходів (тому згідно правил рубок головного
користування в ялицевих лісах рекомендується проводити поступові рубки, а кінцевий
прийом тільки тоді коли вже є достатня кількість підросту. А саме 14 тис шт/га)
Бук лісовий в Карпатському регіоні відзначається найбільш інтенсивним природним
відновленням. Особливо це стосується південного мегасхилу Карпат, вологих типів лісу, де
кількість самосіву і підросту збільшується від гірських ялиново-ялицевих бучин до
передгірних і низькогірних дубових бучин. Кількість і якість самосіву залежить не лише від
загальновідомих факторів (зімкнутості крон, мікроклімату, товщини підстилки), але і від
величини популяцій мишовидних гризунів та лісових кабанів.
Відновні процеси під наметом материнських деревостанів у формації ялинових лісів,
порівняно з іншими лісовими угрупованнями, відбуваються повільніше, все ж в основних
типах лісу (суялинниках і ялинниках) забезпеченість самосівом і підростом доволі висока. Їх
розміщення нерівномірне, переважно куртинного або групового характеру у "вікнах" і місцях
зрідженого намету лісу. Найбільш слабо забезпечені природним поновленням деревостани,
що зростають в суборах. Як показує практика в похідних ялинниках природне поновлення
відбувається за рахунок появи самосіву ялиці і бука, які є типовими для умов місцезростання.
Особливу увагу під час проведення лісосічних робіт в ялинових насадженнях необхідно
звернути на якість очищення зрубів від порубкових решток.
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УЧАСТЬ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ
Ліси – невід’ємна частина навколишнього природного середовища. Значення лісу в
природі та житті людини важко переоцінити, воно величезне і багатогранне. Люди
використовують його ресурси з незапам’ятних часів. І лише останнім часом гостро постало

питання про захист лісу, його відновлення і дбайливе використання. У великій справі з
охорони цих скарбів є частина праці учнів – вихованців учнівських лісництв.
Учнівські лісництва – це прогресивна форма організації корисної праці учнів і
залучення їх до охорони і примноження багатств рідного краю. Учнівські лісництва – одна з
традиційних і в той же час найдієвіших форм залучення учнівської молоді до охорони
природи. Ці трудові об’єднання відіграють значну роль і як профорієнтаційні осередки. Адже
оптимальні умови для навчальних та практичних занять, дослідницької та природоохоронної
роботи педагогічним колективам допомагають створювати професійні лісівники.
Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у
педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвому
становленні особистості. Особливої актуальності вона набуває у ранньому юнацькому віці. У
зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є формування в
учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого
оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції
самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної
самореалізації, вміння виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Тому
вивчення професійного самовизначення старшокласників може відкрити нові шляхи його
оптимізації.
Підлітково-юнацький вік характеризується інтенсивним розвитком інтелектуальних
здібностей, формуванням професійних інтересів. Юнаки і дівчата починають обмірковувати
свою майбутню професію. У процесі навчання їхні інтереси розподіляються із врахуванням
здібностей та практичних навичок. У способах засвоєння навчального матеріалу пізнавальні
психічні процеси починають набувати якісно іншої характеристики. У мисленні виявляється
здібність до абстрагування, утворення нових понять. Стійкого характеру набувають процеси
уваги, пам'яті та інтелектуальна працездатність.
Кардинальні зміни характеру і мети праці, обумовлені впливом ринкових реформ,
зумовили необхідність поєднання профорієнтаційної роботи з предметною підготовкою учнів
в умовах профільного навчання, специфіка якого полягає в підготовці старшокласників до
подальшого засвоєння певної професії в сучасних економічних умовах.
Ознакою нахилу учня до професійної діяльності є інтереси. У них проявляється
пізнавальна потреба та пізнавальна спрямованість майбутнього фахівця на оволодіння
професією і пов'язана з позитивним емоційним станом. Тому своєчасний, вияв інтересів
сприяє професійному визначенню учня, що і допомагає здійснити професійний вибір.
Стійкий професійний інтерес – це постійна соціально-психологічна орієнтація
особистості на певний вид трудової діяльності, яка проявляється в усвідомленому, емоційновольовому, позитивному ставленню до обраного фаху. Аналіз наукових досліджень свідчить
про те, що формування стійкого інтересу до майбутньої професії найкраще реалізується
шляхом залучення до навчально-пізнавальної діяльності. Одним з таких видів навчальнопізнавальної діяльності є учнівські (шкільні) лісництва.
Таким чином, учнівська молодь яка навчається в шкільних лісництвах вже з дитячопідліткових років починає усвідомлювати важливість професії пов’язаної із охороною і
захистом навколишнього середовища, лісогосподарської діяльності.
На етапі професійного становлення важливого значення набуває добір ефективних форм
навчання, що сприятимуть розвитку зазначених компетенцій та формуватимуть стійкий
професійний інтерес молоді.
Тому під час навчання у шкільних лісництвах, крім навчального процесу і отримання
теоретичних знань з лісової справи, в більшості випадків і виконують практичну роботу,
вивчають екологічні закони, вчаться бережно ставитися та охороняти природу рідного краю.
У процесі навчання на заняттях з дітьми проводяться теоретичні та практичні заняття, де
учні вивчають основи екології, лісової справи, та знайомляться з основними принципами
роботи в лісі, вивчають рослинний та тваринний світ. Вчаться працювати з різними
рослинами, оберігати їх, знайомляться з рослинами занесеними до Червоної книги та з

природоохоронними територіями. Під час навчання в гуртку, який діє при лісництві,діти
засвоюють основні аспекти дослідницької роботи, яка розрахована, як на групові
дослідження, так і на індивідуальну роботу з дітьми. Учні залучаються до виконання робіт по
садінню лісу, догляду за лісовими культурами, виявленню та охороні пам’яток природи,
вирощуванню садивного матеріалу в лісових розсадниках, озелененню населених пунктів,
виявленню та охороні рідкісних рослин, заготівлі лікарської сировини, грибів, заготівлі
насіння деревних і чагарникових порід, розселенню та охороні мурашників,виготовленню, та
розвішування годівниць і шпаківень, створенню екологічних стежок, проведенню
фенологічних спостережень, здійсненню науково-дослідницької діяльності. Через трудові
навички вихованці учнівських лісництв вивчають закони природи, проводять пізнавальні та
наукові дослідження. Під час спілкування з представниками лісових підприємств,
екологічних центів мають змогу дізнатись практичні аспекти існування навколишнього
середовища.
І вже після закінчення загальноосвітньої школи багато випускників учнівських
лісництв свідомо обирають свою майбутню професію, пов’язану з навколишнім природним
середовищем, вони поступають до вищих навчальних закладів які орієнтуються на навчанні
майбутніх лісівників, екологів, біологів і інших споріднених професій. Де вони продовжують
вивчати природу і в майбутньому стають такими потрібними для нашої держави,
висококваліфікованими спеціалістами.

РОЛЬ ШКІЛЬНИХ ЛВЧНИЦТВ ЖИТОМИРЩИНИ У
ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ТРУДОВИХ
ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
Гнітецька З.К., завідуюча відділом екології
КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР;
Кочук-Ященко Т.І., завідуюча організаційномасовим відділом КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР;
Шубович Л.А., методист інструктивнометодичного відділу КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР
В умовах оновлення змісту освіти, профілізації школи зростає роль учнівських
лісництв, які є структурними підрозділами закладів освіти, базою проведення навчальних та
практичних занять з лісового господарства, природоохоронної роботи, виховання свідомого
ставлення до праці, природи, формування умінь та навичок дослідницької роботи, суспільнокорисної та виробничої діяльності школярів, а також є важливою сходинкою задоволення
освітніх потреб в сучасних умовах профорієнтаційного напряму [1].
В концепції розвитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді на період до 2020 року зазначено, що необхідно створювати сприятливі умови для
збагачення, розширення, систематизації знань, уявлень дитини про збереження
навколишнього середовища; набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем,
формування знань та навичок в галузі лісового господарства, залучення до практичної
природоохоронної роботи [3].
Учнівські лісництва –це традиційна та дієва форма трудових об'єднань школярів, які
виховують у дітей дбайливе ставлення до природи, розширюють і поглиблюють знання у
галузі природничих наук, формують практичні уміння та навички ведення роботи у лісовому
господарстві. Шкільні лісництва відіграють значну роль і як профорієнтаційні осередки.
Адже оптимальні умови для навчальних та практичних занять, дослідницької та
природоохоронної роботи педагогічним колективам допомагають створювати професійні
лісівники.[4].
На Житомирщині спільно з обласним управлінням лісового та мисливського
господарства цю ділянку роботи координує комунальний заклад позашкільної освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. Разом надають
методичну і практичну допомогу в організації роботи як уже існуючих, так і новостворених
учнівських об’єднань, починаючи від програмного забезпечення, оформлення документації
до розробки тематики дослідницької роботи та облаштування спеціальних профільних
кабінетів.
Ліс — наше велике спільне багатство і коли школярі це усвідомлюють, тоді іх праця в
лісовій галузі набуває глибокого змісту. Учнівські лісництва – це потужна сила у формуванні
справжніх природолюбів, дбайливих господарів лісу, надійного резерву кадрів
лісогосподарської галузі.
Учнівські лісництва Житомирщини є однією з перспективних форм природоохоронної
діяльності школярів, оскільки ліси в північних районах займають значні площі – близько 1,1
млн га, а середній показник лісистості є одним з найвищих в Україні — 35,2%.
Понад 700 школярів області входять до складу 32 шкільних лісництв та 22 гуртків юних
лісівників, за якими закріплено понад 8,5 тис. га лісу.
Юні лісівники активно працюють з метою примноження, відтворення та збереження
лісових ресурсів, проводять дослідницьку роботу з лісовими культурами за завданнями
вчених, виконують лісовідновлювальні роботи, садять захисні лісосмуги, заліснюють береги
річок, схили ярів, охороняють та розселяють мурашники, приваблюють пернатих, дбають про
лісових звірів.

Члени шкільних лісництв є незамінними помічниками дорослих лісівників. Їх
практична участь у роботі з охорони і відтворення лісу має важливе значення. Вони
займаються і серйозною науково-дослідницькою та пошуковою роботою. Зокрема, члени
Левківського шкільного лісництва зуміли адаптувати до наших кліматичних умов тропічну
рослину павловнію, яку науковці вважають деревом майбутнього.
Павловнія — це новий напрямок в агробізнесі. Рослина дуже швидко росте і вже на
п’ятий рік дає зрілу ділову деревину, використовується в озелененні, хороший медонос,
якісний корм для тварин та високоенергетична культура для отримання твердого біопалива. У
2017 році фахівцями ДП «Житомирський лісгосп» було виписано з Китаю 2 г насіння
павловнії. Юні лісівники Левківського шкільного лісництва висіяли насіння в контейнери і
розмістили в теплиці базового лісорозсадника. Зійшло понад 100 рослин. Через рік рослини
досягли висоти 60-70 см. Навесні вони будуть висаджені у відкритий ґрунт. Учні ведуть
спостереження за ростом і розвитком павловнії, проводять дослідження за новою культурою.
Юні лісівники Баранівського шкільного лісництва «Паросток» виростили плантацію
гінкго білоба на площі більше 0,05 га, де представлені рослини різного віку від 3 до 10 років.
Цією рослиною серйозно зацікавилася місцева фармацевтична фабрика.
Шкільні лісництва Житомирщини мають цікаву та багаторічну історію. Так, півстоліття
тому, 29 вересня 1968 року наказом Житомирського обласного управління лісового
господарства та лісозаготівель в області були створені перші шкільні лісництва:
Радомишльське, Малинське, Олевське та Овруцьке. Тоді учнівські лісництва стали однією з
важливих форм організації трудового навчання і виховання, активізації екологічного руху в
Україні, залучення до науково – дослідницької діяльності та суспільно-корисної праці. Але
основним завданням учнівського лісництва було надання практичної допомоги лісництву в
проведенні заходів з охорони лісів та їх відновлення.
Шкільними лісництвами опікуються держлісгоспи, підтримують талановиту молодь
депутати і місцеві органи влади.
В цьому році 50-річний ювілей відсвяткувало шкільне лісництво Радомишльської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 4 імені Івана Самоплавського. Очолюють лісництво вчитель біології і хімії
Оберняк Лариса Анатоліївна
та досвідчені спеціалісти від базового лісового господарства
мисливствознавець – Пузіков Олексій Миколайович та інженер з лісових культур Бовкун
Валентина Миколаївна. До його складу входять 60 учнів 7-11 класів, 20 з них складають Раду
лісництва – орган самоврядування учнівського трудового об'єднання.
Привітати нинішніх юних лісівників прибули численні гості: Голова Державного
комітету лісового господарства України, народний депутат України, а 50 років тому – перший
лісничий новоствореного Радомишльського лісництва Валерій Самоплавський, народний
депутат України Павло Дзюблик, перший заступник начальника Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства Роман Ільїн, голова обласної профспілки
працівників лісового господарства Володимир Ткачук, перший заступник голови
Радомишльської РДА Віктор Приймак, педагоги-наставники, лісівники та лісничі шкільних
лісництв різних років.
Отож, учасникам заходу було що згадати, і що сказати підростаючому поколінню.
Почалася практична природоохоронна робота в Радомишльській ЗОШ І-ІІІ ступенів ще в 50
роки, коли школою керував великий педагог, мудра і талановита людина Іван Іванович
Самоплавський, ім'я якого носить тепер школа. Ще тоді учні школи посадили на березі річки
Тетерів водозахисні насадження, тепер це улюблене місце відпочинку жителів Радомишля.
«Тепер я кожному можу сказати, що в шкільному лісництві проводиться справжня
профорієнтаційна робота, бо якби я колись не був у його лавах, мабуть, ніколи не став би
лісівником, бо виріс в сім’ї педагогів. Нині із впевненістю можу сказати, що це справа всього
мого життя, нелегка, але дуже благородна». Ці слова Валерія Самоплавського стали
справжнім дороговказом для юних лісівників.
Хоча багато часу пройшло відтоді, як утворилося перше шкільне лісництво, проте
незмінними лишилися цінності, які виховують наставники у юних лісівників. Володимир

Ткачук сказав: «Як і 50 років тому, так і нині члени шкільного лісництва вчаться бути
справжніми господарями своєї землі, любити та оберігати ліс, дбати про його майбутнє… За
цей час тисячі висококласних спеціалістів лісової галузі починали знайомство з професією
лісівника саме в шкільному лісництві».
За Радомишльським шкільним лісництвом закріплено 440 га лісу, з них - 215 га
лісопаркової зони в Радомишльському лісництві та 225 га лісу в Поташнянському лісництві.
Впродовж 2018 року школярі висадили 16 га лісу, висіяли в лісорозсаднику на площі 0,2 га
насіння чагарникових деревних порід; просапали сіянці дуба червоного на площі 1,5 га. Юні
охоронці лісу також заготовили 14 кг насіння дерев, 120 кг лікарських рослин, 70 кг суниці і
чорниці; огородили 23 мурашники, виготовили та розвісили 100 годівничок та штучних
гніздівель для птахів, заготовили 2600 віників для підгодівлі диких тварин взимку.
Однією з перспективних форм виховання творчої особистості є конкурси з лісознавства
та лісівництва, які поєднують в собі навчальну діяльність, спрямовану як на розкриття
творчого потенціалу, так і на виховання, стимулююче самовдосконалення, формування
культури індивідуальної та колективної роботи [2].
Щорічно юні лісівники беруть участь у всеукраїнських та обласних заходах: «Майбутнє
лісу в твоїх руках», «Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», «Годівничка», «День
зустрічі птахів», «Біощит», «Зелений паросток майбутнього»; конкурсі творів та малюнків
«Людина і ліс», екоквесті «Наше Полісся», обласному зльоті шкільних лісництв, в яких
досягають високих результатів.
За підтримки Голови підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та
рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету
Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Павла Дзюблика у парламенті відбулася одноденна
виставка-презентація роботи шкільних лісництв Житомирської області.
Вперше юні лісівники Житомирщини мали нагоду представити свою роботу у
найвищому законодавчому органі держави та безпосередньо ознайомитися із «буднями»
депутатів. Вихованці Радомишльського та Коростишівського шкільних лісництв
презентували науково-практичну роботу, спілкувалися із народними депутатами,
висловлювали власне бачення розвитку галузі. Діти намагалися звернути увагу народних
обранців і на сучасну біду Житомирського Полісся – всихання соснових лісів. Для вирішення
цієї проблеми Житомирське лісогосподарство одразу запропонувало для відновлення
втраченої частини насаджень 200 сіянців сосни та ялини.
Тематика дослідницьких робіт юних лісівників, представлених на виставці, мала
навчально-виховну, наукову та виробничу спрямованість та охоплювала проблеми вивчення
еколого-біологічних та агротехнічних основ вирощування лісоутворюючих порід дерев,
одержання посадкового матеріалу дерев і кущів з декоративними властивостями, зокрема,
«Дослідження впливу абіотичних факторів на ріст і розвиток сосни звичайної»;
«Дослідження успішності перенесення та обгородження мурашників»; «Вивчення
оптимальних умов проростання насіння деревних та чагарникових порід (дуб черешчатий,
дуб червоний, шипшина, ліщина, тощо)»; «Вивчення схожості насіння в залежності від умов
його зберігання (вологість, температура)» та ін.
Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук на відкритті виставки у своєму
виступі відзначив важливість та унікальність роботи шкільних лісництв, вихованці яких,
особливо, з північних віддалених районів Житомирської області мають змогу бути
затребуваними після школи, отримати корисні навички роботи у лісі. Лісівники опікуються
своїми вихованцями постійно: дарують подарунки до свят, цікаві туристичні подорожі,
проводять щорічні зльоти-змагання на краще лісництво, організовують виставки-презентації
досягнень юних лісівників на різних рівнях.
Визначити, яка кількість юних лісівників у дорослому житті стає лісівниками, напевне,
неможливо. Однак, точно можна бути впевненим що ліс для них став другою домівкою. «Я
ніколи не думаю, куди себе подіти після занять, я чітко знаю, що піду до лісу. Весною – це

шпаківні, навесні та восени - садіння лісу, збирання шишок, взимку — підгодівля тварин. Тут
ніколи не нудно», - каже Матвій, вихованець Харитонівського шкільного лісництва
Коростишівського району.
Всі учасники виставки отримали від Товариства лісівників та Державного лісового
агентства годинники із лісовими символами та незмінним гаслом #Ліснашевсе.
Сьогодні учнівські лісництва відіграють значну роль у закладанні основ професійного
становлення особистості. Значна кількість юних лісівників стають студентами та здобувають
свою майбутню професію на факультеті лісового господарства та екології лісу
Житомирського національного агроекологічного університету та Малинського лісотехнічного
коледжу. Нині в галузі лісового господарства Житомирщини працює понад 200 колишніх
членів шкільних лісництв.
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СПІВПРАЦЯ КЗ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ
ДІТЬМИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
ТА ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАЩИНИ
Баданюк Валентина Миколаївна,
Огреба Людмила Миколаївна
Комунальний заклад «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради»
Ніби всі знають, що ліс – це сила-силенна дерев та кущів. Однак, насправді,
вивченням лісів займається окрема наука – лісівництво. Ліс – це не просто дерева, а й
своєрідна земля, чагарники, тварини та мікроорганізми. І всі вони взаємопов’язані, живуть
дружньо – пліч-о-пліч. Найголовнішою функцією лісу є вироблення кисню. Тобто ліс – це
легені нашої планети, якими ми дихаємо. Ліс вбирає вуглекислий газ, що ми його видихаємо,
і переробляє його в чистий кисень, яким ми дихаємо. Окрім цього, ліс утворює біотопи.
Саме слово біотоп походить від грецького: біос – життя, топос – місце. Поєднавши разом ці
поняття, можна зрозуміти, що біотоп – це
ділянка землі, з однаковими умовами
існування. А якщо умови існування
постійні
і
однакові,
до
них
пристосовуються багато видів рослин,
тварин та грибів. Також ліс підтримує
розвиває та підтримує ґрунт. Тільки уявіть
собі яке неймовірне мереживо з коріння
ховається під землею! Звичайно така
потужна сітка тримає землю докупи, не
дозволяє розпливатися землі під час дощів
або землетрусів та інших зсувів ґрунту. Ну і
звичайно, ліс втримує гідрологічний
режим. Здавалося б слово важке, а насправді це всього лише водний баланс у природі. Ліси
стримують вологу, вони її віддають, вони її створюють врешті-решт. А без води, як відомо,
наше життя неможливе.
На базі комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради» 10 січня 2019 р. відбувся семінар для вчителів шкільних
лісництв Черкаської області. Тема заходу – «Учнівські лісництва: аналіз та перспективи
розвитку». Директор КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради» Людмила Давиденко зазначила, що головна мета семінару –
проаналізувати досягнення та здобутки у напрямку діяльності шкільних лісництв
Черкащини, спільно обговорити заплановані завдання на 2019 рік та в робочому порядку
розглянути найбільш актуальні питання.
Головний спеціаліст Черкаського обласного управління лісового та мисливського
господарства Анатолій Левицький доповів, що сьогодні в області нараховується 13 шкільних
лісництв. Вони охоплюють близько 300 школярів. Ці об’єднання відіграють значну роль
насамперед як профорієнтаційні осередки, адже оптимальні умови для навчальних та
практичних занять, дослідницької та природоохоронної роботи педагогічним колективам
допомагають створювати безпосередньо лісівники. Учні шкільних лісництв Черкащини
мають вагомий ряд здобутків, є активними учасниками усіх лісівничих та природоохоронних
заходів, акцій, зльотів, конкурсів, конференцій, в тому числі й всеукраїнських. Окремо
зупинився Анатолій Левицький на питанні актуальності тем, які здійснюють юні лісівники у
своїх наукових дослідженнях, надав рекомендації щодо вибору тем. Подякував освітянам за

професійність у здійсненні спільної мети – вихованні природолюбів, дбайливих господарів
лісу.
Про формування природничо-екологічної компетенції в учнів доповіла Валентина
Бойко, керівник шкільного лісництва Ризинської ЗОШ I-III ступенів (Звенигородський
лісгосп). Доповідач зупинилася на основних аспектах навчальної програми для вивчення
предмету “Основи лісового господарства“, яка розроблена лісівниками і науковцями
Черкащини для 10-11 профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів, опублікована
та видана в авторській редакції у 2018 році. Головна мета програми – підготовка
старшокласників до виконання основних видів робіт у лісовому господарстві, професійне
самовизначення, виховання ціннісного ставлення до природи, любові до природних багатств
рідного краю. Розрахована на 420 годин, складена
з врахуванням біологічних знань попередніх
класів та призначена для 2-х років навчання.
У семінарі взяли участь в.о. завідувача
кафедри загальної екології, педагогіки та
психології
Черкаського
державного
технологічного університету Інгріда Чемерис та
директор Лубенського лісотехнічного коледжу
Роман Сендзюк, які презентували навчальні
заклади, де можуть здобувати майбутню освіту
лісового профілю зокрема й учні шкільних
лісництв.
ЗА ПАРТАМИ – ЮНІ ЛІСІВНИКИ –
УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ЛІСГОСПУ
Перша в Україні профільна програма для старших класів “Основи лісового
господарства” розроблена на Черкащині. З 1 вересня професійна лісова підготовка у
профільних 10-11-х класах Ризинської ЗОШ I-III ступенів Звенигородського району
здійснюватиметься за офіційно затвердженою державною програмою.
Як виховати “зелених лицарів”. У
Шевченковому краю Миколу Бойка
називають хто дослідником, хто істориком
чи краєзнавцем, літописцем… Коли в
якомусь із черкаських вишів заходить
мова про той чи інший маловідомий факт,
студентам, аспірантам радять: “Зверніться
в Ризине до Бойка”. Він має одну з
найкращих приватних бібліотек, володіє
енциклопедичними знаннями. Не так
давно йому дякували за те, що добився
видання безцінної книги відомого земляка
Агатангела Кримського “Звенигородщина. Шевченкова батьківщина. З погляду
етнографічного та діалектичного” – рукопис був підготовлений автором ще 80 років тому і
лежав без руху, поки не потрапив до рук пошуковця Бойка. В які тільки двері не стукав, які
пороги не оббивав – і книга врешті вийшла в світ. На урочистій презентації в обласному
центрі він одним із перших отримав свіжовіддрукований примірник!
Йому тиснули руку сивочолі науковці після того, як на конференції, присвяченій
проблемам дослідження історії Черкащини, виступив з доповіддю про невідомі сторінки
Звенигородсько-Таращанського повстання 1918 р. Його шанують односельці за те, що
дослідив дружбу уродженця Ризиного Андрія Обеременка, котрий прослужив солдатом
близько 20-ти років у Мангишлацькій пустелі, з Тарасом Шевченком, а до 200-річчя ювілею
Кобзаря виростив і посадив разом зі школярами в центрі села молоду вербу – дитя тієї, яку в

казахських степах виплекав поет. Багато ще можна розповісти про зроблене ним. Хто ж він,
Микола Бойко? Помічник лісничого. Не дивуйтеся, саме так: на цій посаді Микола
Мефодійович трудиться в Пехівському лісництві Звенигородського лісгоспу. Хоч у дитинстві
мріяв стати археологом, хоч вищу освіту здобув (так склалися обставини) в
сільськогосподарському інституті. Після вишу завідував дільницею, працював головним
агрономом і головою колгоспу в рідному селі, керував потужним ВАТ у райцентрі. А водночас не полишав дослідницької роботи. Неабиякий ентузіазм, жага до знань, до творення краси на землі привела знову до студентської лави – здобув ще й лісівничу освіту. Чому лісівничу? Бо й ліс манив змалку. А ще тому, що, тісно співпрацюючи з лісівниками, аграрій
виробив свої погляди на ведення лісового господарства. Народилося чимало задумок, як
наростити зелені багатства малої батьківщини; як повернути населення обличчям до лісу, аби
люди бачили в ньому не лише деревину; як заохочувати молодих перетворювати пустирі на
гаї та діброви, сади і квітники. Розумів, що виховувати справжніх природолюбів треба з
малих років, тож одним із перших кроків на посаді помічника лісничого було створення при
Ризинській ЗОШ учнівського лісництва – він будував цю школу, коли очолював місцевий
колгосп, відтак бачив її у смарагдовому наряді, в чорнобривцевому, трояндовому вінку, а
випускників – екологічно грамотними “зеленими лицарями”. Ідею Миколи Бойка підтримали
педагогічний колектив і лісгосп, а першою підтримала дружина, вчитель географії і завуч
школи Валентина Василівна – 2007-го вона поклала на свої плечі ще й керівництво юними
лісівниками.
“ДОПОМОЖИ ПТАХАМ ВЗИМКУ” – ЗОЛОТОНІСЬКІ ЛІСІВНИКИ РАЗОМ ІЗ
ШКОЛЯРАМИ ПРОВЕЛИ ПРИРОДНИЧУ АКЦІЮ
13 грудня 2018 р. у Коробівському навчально-виховному комплексі відбулась акція
«Допоможи птахам взимку». Участь у заході взяли учні 1-5 класів, члени шкільного
лісництва та працівники Золотоніського лісового господарства.
На святі члени шкільного лісництва ознайомили дітей із переліком зимуючих птахів.
Розповіли, де вони зимують і чим їх можна
підгодовувати. Також школярі спільно із батьками
виготовили годівнички, які розвісили на подвір’ї школи
та у навколишньому лісі.
Золотонніські лісівники нагородили найбільш
активних школярів грамотами та подарували солодощі.
За словами директора Золотоніського лісгоспу
Миколи Баса, дуже тішить, що учні шкільного лісництва,
школярі навчально-виховного комплексу завжди активно
відгукуються на усі лісівничі та природничі акції,
люблять природу рідного краю.
У ЯСНОЗІРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ МІСЦЕВІ ШКОЛЯРІ НАВЧАЛИСЯ ЛІСОВІЙ СПРАВІ
Пізнавальну екскурсію провели у Яснозірському лісництві Корсунь-Шевченківського
лісгоспу для місцевих школярів.
Яснозірські школярі вже не перший рік є надійними друзями та помічниками
лісівників, а з осені 2015-го вже мають офіційний статус шкільного лісництва.
Теоретичні знання з лісівництва учні отримують безпосередньо у школі, де
облаштований кабінет шкільного лісництва, який оснащений усім необхідним для отримання
ґрунтовних знань. За практичними ж навиками й знаннями разом із керівником шкільного
лісництва Зоєю Шаповал учні йдуть до Яснозірського лісництва, де завжди їх гостинно
зустрічають місцеві лісівники.
Лісничий Леонід Буруль продемонстрував лісовий розсадник, розповів про
особливості вирощування декоративного посадкового матеріалу та догляду за ним. Зацікавив
дітей огляд протипожежної техніки та засобів для гасіння лісових пожеж.

Долучився до профорієнтаційної роботи інженер лісових культур Микола Кириленко.
Зокрема, була проведена актуальна роз’яснювальна робота щодо різновидів їстівних та
отруйних лісових грибів.
ШКОЛЯРІ ДОПОМАГАЛИ ЗБИРАТИ ВРОЖАЙ ПЕХІВСЬКИМ ЛІСІВНИКАМ
Осіння пора – час збирати врожай. Традиційно члени шкільного лісництва Ризинської
загальноосвітньої школи I-III ступенів, що на Звенигородщині, допомагають своїм
наставникам у Пехівському лісництві в їх осінніх клопотах.
Так, нещодавно школярі долучилися до
збору лісового насіння. Це надважливий
процес у лісогосподарстві, адже, як кажуть
лісівники, – від того, якої якості буде
зібране лісове насіння, залежить не лише
приживлюваність сіянців, але й продуктивність лісів майбутнього.
Результат спільної праці ризинських
школярів та їх наставників вражаючий –
зібрали 1800 кілограмів жолудів дуба
червоного та майже 1000 кілограмів
жолудів дуба звичайного. Як повідомив
помічник лісничого Пехівського лісництва
Звенигородського лісгоспу Микола Бойко,
зібране лісове насіння буде використане під час наступної лісокультурної кампанії, а до того
– зберігатиметься у відповідних умовах.
Безліч приємних та щирих емоцій отримали школярі й від того, що їх запросили
лісівники до збору ще одного врожаю – яблучного. До слова, цьогоріч пехівські лісівники
мають відмінний врожай яблук різних сортів. Садок зростає у Пехівському лісовому
розсаднику, у якому вирощують широкий асортимент саджанців декоративних дерев та
кущів, в тому числі й плодових. “Яблуні – невисокі, тож дітям дуже зручно було обривати
плоди. До саду діти ходили три дні поспіль і загалом зібрали майже десять тонн, адже цього
року дуже гарний врожай. Не можна передати словами дитяче задоволення від цієї роботи та
від результатів! І, звісно, як подяка від лісництва за допомогу – усі діти отримали яблука для
своїх родин”, – розповідає вчитель Ризинського шкільного лісництва Звенигородського
лісгоспу Валентина Бойко.
ЯК У ЧЕРКАСАХ ДІТИ СВЯТО ЛІСУ ВІДЗНАЧАЛИ
З нагоди відзначення Дня працівника лісу у черкаському парку “Сосновий бір”
відбулося СВЯТО ЛІСУ ДЛЯ ДІТЕЙ. Організатори – Черкаське обласне управління лісового
та мисливського господарства та державні лісогосподарські підприємства області.
Активну участь у заході взяли учні
шкільних лісництв з різних куточків Черкащини,
жителі та гості обласного центру. Лісівничі
інтерактивні конкурси, квести, змагання додали
активності та змагальницького духу, а подарунки
та солодощі від лісівників – позитивного
настрою усім учасникам заходу.
Паралельно діяли лісівничі локації:
“Лісова картина”, “Розмалюй годівничку”,
“Лісова поробка”.
До уваги учасників були представлені
чудові виступи дитячих колективів та учнів
шкільних лісництв.
Завершальним акордом свята став лісівничий флешмоб “Я люблю ліс”.

Як наголошує начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського
господарства Олександр Дзюбенко, профорієнтаційна робота з учнівською молоддю є одним
з важливих напрямків діяльності лісівників Черкащини. Насамперед це здійснюється задля
поширення серед молоді знань про ліси та їх важливість для кожного з нас, забезпечення
зацікавленості у збереження лісових насаджень, природи, і, що не менш важливо, – вибору
майбутньої професії.
Загалом на базі державних лісогосподарських підприємств активно функціонують 13
шкільних лісництв, у яких школярі здобувають знання, уміння і навички у галузі лісівництва.
ЗА НАЙКРАЩІ ТВОРИ ТА МАЛЮНКИ ПРО ЛІС ШКОЛЯРІ ОТРИМАЛИ
ПОДАРУНКИ ВІД КАМ’ЯНСЬКИХ ЛІСІВНИКІВ
У Кам’янському лісгоспі визначили переможців творчого конкурсу для школярів на
тему «Людина та ліс». До участі у конкурсі на кращий малюнок запрошували учнів 1-4
класів, на кращий твір – 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на
території діяльності лісгоспу.
Головна мета та завдання
конкурсу:
підвищення
рівня
усвідомлення школярами ролі та
значення лісу в житті людини,
формування екологічної свідомості
особистості,
розширення
та
поглиблення
знань
з
основ
лісівництва, активізація лісівничопросвітницької діяльності.
На розгляд конкурсної комісії
надійшли 51 малюнок та 13 творів
від школярів Кам’янського району.
При оцінюванні враховувались вміння викладення теми, художнє виконання, оригінальність
ідеї.
Переможців конкурсу було нагороджено у святковій атмосфері грамотами та цінними
подарунками (корисними у побуті технічними засобами, спортивним приладдям,
настільними іграми, книгами). Подарунки від лісівників вручили директор Кам’янського
лісгоспу Віталій Верес та голова профспілки підприємства Олександр Тимошечкін.
Отже, учнівське лісництво, є однією з традиційних і в той час найдієвіших форм
залучення учнівської молоді до охорони природи. У гуртку виховується у дітей дбайливе
ставлення до природи, розширюють і поглиблюють знання у галузі природничих наук, дають
практичні уміння та навички роботи у лісовому господарстві. Такий гурток відіграє значну
роль і як профорієнтаційні осередки. Адже оптимальні умови для навчальних та практичних
занять, дослідницької та природоохоронної роботи допомагають створювати професійні
лісівники.

ЗБЕРЕЖЕМО ЛІСИ ДЛЯ НАЩАДКІВ
Шевченко Зоя Василівна, заступник директора з НВР
опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа
ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради
Полтавської області»,
керівник шкільного лісництва «Паросток»
Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.
Іван Тургенєв
Ліс – це легені нашої планети. Він відіграє важливу роль у житті людини. І тому ми
повинні берегти ліси, по можливості вносити свій внесок в допомогу порятунку лісу:
саджати нові дерева, не рубати старі, не допускати пожеж у лісі, прибирати смітники на
лісових галявинах. Діти, навчаючись у школі, повинні усвідомити про роль і значення лісу в
житті людини. З цією метою було створено у 2014 році шкільне лісництво «Паросток» на
базі опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької
селищної ради Полтавської області».
Учнівське лісництво в своїй діяльності керується основним положенням Закону
України «Про освіту», Лісовим кодексом України, Положенням про учнівське лісництво
загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307.
Лісництво розташоване на території Шишацького лісництва ДП «Миргородський
лісгосп». За ним закріплені квартали №82 – 86 загальною площею 281, 5 га. Лісовий фонд,
закріплений за учнівським лісництвом, відноситься до категорії захисних лісів. Розподіл його
загальної площі за категоріями земель такий: площа лісових земель становить 273,5 га, в
тому числі: вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 265,7 га, не вкриті лісовою
рослинністю лісові ділянки 7,8 га. Нелісові землі складають 8 га і представлені переважно
водами, болотами, садибами, іншими нелісовими землями. Панівними деревними породами
на території учнівського лісництва є: сосна (66,8%), дуб (17,7%), вільха (7%), осика (3,5%),
липа (2,3%), тополя (2,7%). За віковою структурою найбільшу питому вагу становлять
середньовікові насадження. Середній вік насаджень – 61 рік.
Основною діяльністю учнівського лісництва є організація навчально – виховного
процесу, експериментальної і дослідницької роботи та продуктивної праці учнів, організація
змістовного дозвілля.
Цього року членами шкільного лісництва «Паросток» зібрано насіння берези
повислої 25 кг, клена гостролистого 5 кг, горобини 500 г, вільхи чорної 500 г, ясена
звичайного 8 кг, липи дрібнолистої 900 г, каштана кінського 40кг, горіха грецького 25 кг,
клена татарського 4 кг, шипшини 300 г, бузини чорної 200г, плодів шипшини 7 кг, жолудів
250 кг.
У школі закладено шкілку лісових культур, де висіяно насіння дуба, сосни звичайної,
вкорінюються живці ялівцю, смородини. Юні лісівники вивчили умови передпосівної
підготовки, засвоїли строки стратифікації насіння різних культур, чагарників, а також
живцювання туї, ялівцю, смородини. Під керівництвом майстра лісу Лисоконя А.П. було
проведено дослід: «Вплив строків посіву на вирощення сіянців сосни». Діти були поділені на
дві групи, які доглядали за своїми посівами і вели щоденники спостереження. Група, яка
спостерігала за висіяним насінням у березні, прийшла до висновку, що їх сіянці дали дружні
сходи. До кінця травня добре вкоренилися, їх не потрібно було притіняти. Чого не можна
було сказати про насадження другої групи. Члени шкільного лісництва прийшли до висновку:
щоб одержати хороші сіянці сосни, треба врахувати строки посіву та погодні умови.

Члени шкільного лісництва на рівні практичних навичок засвоїли різні способи
вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими породами. Способом
укорінення живців розмножували вербу, калину звичайну, ялівець козацький, смородину
різних порід, самшит. Був проведений дослід «Можливості укорінення живців смородини в
різні строки посадки». Лісівники працюють і в шкільному фруктовому саду, де навчаються
проводити щеплення фруктових дерев.
Юні лісівники ведуть просвітницьку роботу у селі. За 9 місяців 2018 року було
проведено 4 флеш-моби, під час яких учні вели роз’яснювальну роботу у центрі селища
стосовно чистоти на території селища, поблизу річки Псел, у паркових зонах, у зонах
відпочинку.
Юні лісівники впорядкували могилу невідомого загиблого в роки війни воїна, яка
знаходиться на території центрального цвинтаря.
На території школи закладена алея, де висадили близько 40 оцтових дерев. Пам’яті
Небесної Сотні закладено алею з лип. На території мікрорайону «Фурмановка», біля
дитячого майданчика, закладено міні-парк із оцтових дерев. Юні лісівники не тільки
насаджують дерева, а й в подальшому доглядають за ними. Поповнилися зеленими
насадженнями і садиби школярів.
Участь у акції «Ліси для нащадків» шкільного лісництва «Паросток» сприяла
активізації позакласної роботи, вихованню турботливого ставлення до рідної природи,
екологічної культури. Взимку підгодовують тварин, а влітку патрулюють ліси, щоб не було
пожеж. Щороку юннати нашого учнівського лісництва виготовляють годівниці та шпаківні.
Розміщують їх біля школи та в скверах, організовують підгодівлю птахів. Навесні проводять
свято зустрічі птахів. Тільки цього року було встановлено 13 штучних гнізд для корисних
птахів.
Протягом року зібрана і систематизована колекція насіння різних порід дерев. Зібраний
матеріал для гербарію «Рослинний світ листяного лісу». Підготовлені мультимедійні
презентації «Флора і фауна Шишацьких лісів». Члени шкільного лісництва брали участь у
акції «Збережи ялинку». Досвід учнівського лісництва свідчить про те, що воно є
ефективною формою діяльнісного підходу до навчання природничих предметів та організації
природоохоронної роботи учнівської молоді.

УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Кротенко Олена Михайлівна
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Ліси – дивовижний і багато в чому унікальний витвір природи, окраса нашої землі і
всього людського життя. Збереження краси природи, примноження її багатств – високий
громадянський обов’язок кожного. Лише екологічно свідома людина може відновити те, що
безжально знищувалось і руйнувалось десятиліттями.
На території Кіровоградської області лісогосподарську діяльність провадять 8
державних лісогосподарських підприємств та одна установа дослідно-селекційний
дендрологічний лісовий центр «Веселі Боковеньки», які входять до сфери управління
Державного агентства лісових ресурсів України.
Сучасні ліси Кіровоградщини – це зелені скарби, значення яких важко переоцінити:
вони виконують ґрунтозахисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, естетичні функції.
Загальна площа земель лісового фонду області складає 129,0 тис. га, в тому числі вкрита
лісовою рослинністю – 109,3 тис. га. Ліси природоохоронного, наукового, історикокультурного призначення становлять 29,9 тис. га, рекреаційно-оздоровчі – 12,6 тис. га та
захисні – 66,8 тис. га.
Лісогосподарські підприємства області щорічно створюють 400-450 га лісових культур
в лісовому фонді, в тому числі шляхом лісорозведення 200 га. Цінності лісам
Кіровоградщини надає усвідомлення того, що це степові ліси, створені і виплекані
турботливими руками кількох поколінь. І тому лісівникам області небайдуже, хто прийме від
них лісові насадження; чи зможуть прийдешні покоління – наша зміна – не лише зберегти, а
й примножити їх?
Лісівники Кіровоградщини покладають великі надії на учнівські лісництва, які перш за
все є зеленою лабораторією, де учні вчаться досліджувати навколишній світ, де прививається
любов до природи, до рідного краю. І починається ця любов з деревця, посадженого своїми
руками, з першого світанку, який зустрічають на узліссі, з мандрівки лісовими стежками під
спів пташок.
Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства, усі
державні лісогосподарські підприємства області всіляко сприяють розвитку учнівських
лісництв. Так, державне підприємство «Голованівське лісове господарство» опікується 5
учнівськими лісництвами: «Зелені дерева» Вільшанського району, «Підсніжники» та «Дубок»
Голованівського району, «Лісники дендрологи» Гайворонського району, «Пролісок»
Благовіщенського району. Основний напрям їх діяльності – дослідницька робота, яка
пов’язана з виробничими завданнями базового лісництва, завдяки якій учасники
розширюють свій екологічний світогляд, оволодівають методами дослідження природи,
набувають досвіду у справі її охорони. Протягом минулого року представниками
Голованівського лісництва для юних лісівників було проведено лекції: «Брати наші менші»,
«Неоціненний скарб», «Джерело життя». Періодично проводяться екскурсії до
Голованівського лісництва з метою спостереження за сезонними змінами в природі та до
ботанічної пам’ятки «Дуб – велетень».
В 60-х роках на Кіровоградщині було створено 16 учнівських лісництв. Серед
створених тоді і існуючих до цього часу, є Гурівське учнівське лісництво, яким опікується
Державне підприємство «Долинське лісове господарство». Осінь та весна – це період
активної діяльності бригад юних лісівників, які надають допомогу Гурівському лісовому
господарству, слідкують за насадженнями навколо школи та в місцевому парку.

Учнівські лісництва «Зелена планета» Компаніївського району та ДЕГО «Флора» міста
Кропивницького підтримує державне підприємство «Компаніївське лісове господарство».
Одним із важливих напрямків роботи, яке здійснює учнівське лісництво «Зелена
планета», є науково-дослідницька діяльність. Члени учнівського лісництва займаються
науково-дослідницькою роботою з вивчення біологічних особливостей лісових дерев і
чагарників, трав’янистих рослин, представників тваринного світу, рідкісних та зникаючих
видів занесених до Червоної книги України, долучають до цікавого і пізнавального виду
діяльності своїх товаришів. Вивчаються та досліджуються різні типи і властивості ґрунтів,
акліматизації рослин, способи їх розмноження, вивчення комах-паразитів, симбіозу грибів та
дерев, гніздування птахів, охорона водойм та їх моніторинг, тощо. Тематика дослідницьких
робіт різноманітна: «Гали дуба: шкода чи користь», «Вирощування деревних та чагарникових
порід однорічними пагонами», «Квітковий годинник Карла Ліннея», «Вплив трутовикових
грибів на екосистему лісів Компаніївщини», «Етіологія та патогенез поперечного раку дуба
звичайного», «Особливості розмноження, вирощування, догляду та цілющих властивостей
калини звичайної» та інші.
Виконуючи дослідницьку роботу, юні лісівники вчаться спостерігати, на основі своїх
спостережень – узагальнювати та робити висновки, а також застосовувати набуті знання в
практичній роботі. Так, при проведенні дослідження «Фенологічне спостереження ділянки
лісу Компаніївського лісництва» в селі Роздолля дітьми визначено, що в лісі за 10 років від
часу минулої інвентаризації, дещо змінився склад деревини й відсоток ділової деревини –
зменшився. Відповідно до цього, дітьми були розроблені та надані лісництву рекомендації
щодо планування рубок та догляду за обстеженими ділянками лісу. Також під час виконання
науково-дослідницької роботи «Дослідження динаміки чисельності комах-шкідників»
школярі зробили висновок, що значну шкоду нашим лісам наносять комахи-шкідники,
зокрема сосновий пильщик, яким уражено майже 76 г лісу. Рекомендовано провести обробку
біопрепаратами та вести постійний нагляд. В результаті роботи зібрано колекцію «Шкідники
лісу».
На момент створення, учнівське лісництво ДЕГО «Флора» було єдиним в Україні
міським учнівським лісництвом. Його основні завдання: формування в суспільстві
екологічного світогляду та виховання екологічної культури, поширення знань щодо ролі лісу
в природному середовищі та житті людини, розширення та поглиблення знань в сфері
лісових відносин та веденні лісового господарства, відтворення лісових насаджень та
розвиток лісового туризму. Учні із задоволенням допомагають своїм наставникам. Протягом
останніх двох років юні природолюби взяли участь в створенні 3 га лісових культур. Також
для школярів вже стало традицією відновлення зелених масивів мікрорайону та міста:
створено алею яблунь в Міському саду, висаджено катальпи на березі Інгулу, насаджено туї в
Ковалівському парку та озеленено пришкільну територію. Для того, щоб «легені планети»
могли вільно функціонувати, учнівське лісництво постійно бере участь у Всеукраїнській акції
«Зробимо Україну чистою!». Восени та навесні проводиться благоустрій різних зелених зон
міста, обов’язково із залученням громадськості, учнів інших шкіл та студентів вищих
навчальних закладів. А ще в цих зонах постійно здійснюються біотехнічні заходи:
обгородження мурашників, виготовлення шпаківень, годівниць для птахів та білок. Крім
турботи про диких тварин, школярі-волонтери взяли під опіку і домашніх улюбленців
позбавлених піклування господарів. Так, постійно проводиться збір корму для громадської
організації захисту тварин «БІМ».
Мета кожного з нас залишити після себе добрий слід у житті. А щоб слід цей був дійсно
добрим, вершити потрібно лише добрі справи, з любов’ю до людей та навколишнього світу.
Тому спільними зусиллями з Державним підприємством «Олександрівське лісове
господарство» та закладами загальної середньої освіти Олександрівського району були
створені Бірківське, Новоосотське, Староосотське та Червоно-Нерубаївське учнівські
лісництва.

За Бірківським учнівським лісництвом закріплено 459 га лісу, обходи № 1 – 19,
питомник 0,15 га, теплиці в Бірківському лісництві. Юними лісниками під час практичних
занять були виконані дослідницько-експериментальні роботи: «Лишайники – індикатори
забруднення атмосфери», «Стан водних джерел», «Вплив мурашників на деревостан лісів
своєї місцевості», «Дослідження шкідників хвойних лісів» та ін. В обласному конкурсі
«Вчимось досліджувати та охороняти природу», проведеному у 2018 році, Андерс Наталія,
вихованка Бірківського учнівського лісництва з роботою «Бобри – рятівники наших водойм»
посіла почесне ІІІ місце.
Кожного року відповідно плану роботи учнівського лісництва з юними лісівниками
проводяться зустрічі за участю працівників лісової галузі. Популяризації природоохоронної
діяльності, розширенню кругозору дітей сприяють організовані поїздки та екскурсії: до
розсадника декоративних порід і теплиці під склом (ознайомлення з декоративними
породами дерев і чагарників, їх вирощуванням шляхом живцювання та використанням в
зеленій архітектурі); до шишкосушарки і насіннєсховища (ознайомлення з процесом
одержання насіння з шишок хвойних порід); до лісотранспортного цеху (ознайомлення з
переробкою та заготівлею деревини).
Збереження краси природи, примноження її багатств – високий громадянський
обов’язок кожного. Тому з цією метою на базі Підлісненської філії комунального закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання № 2» Олександрівського району в 1997 році
створено Червоно-Нерубаївське учнівське лісництво. В своєму складі на сьогоднішній день
учнівське лісництво нараховує 60 вихованців. Члени учнівського лісництва поділені на
виробничу та дослідницьку бригади, які в свою чергу поділені на ланки: ланка охорони лісу,
ланка знавців лікарських рослин, орнітологічна ланка, ланка квітникарів та зелений патруль.
Дослідницька бригада протягом усіх років проводить дослідження по продуктивному
вирощуванню дерев та догляду за ними. Юні лісівники пишуть науково-дослідницькі роботи
під керівництвом вчителя біології Чабан Наталі Володимирівни та керівника учнівського
лісництва Воробей Тетяни Іванівни.
Протягом останніх років юні дослідники працювали над такими роботами:
«Вирощування самшиту методом живцювання», «Орнітофауна Чорного лісу та особливості
гніздування деяких видів птахів», «Популяція первоцвітів занесених до Червоної книги.
Особливості розповсюдження знищення та відновлення», «Розселення рижої лісової
мурашки. Особливості створення лісової колонії», «Вирощування туї з насіння»,
«Фітопатологічні дослідження деревостою Чорного лісу, території Червоно-Нерубаївського
лісництва». Постійно ведуться фенологічні спостереження за деревами Чорного лісу.
Виробнича бригада виконує роботу паралельно таку, як і працівники лісництва. Юні
лісівники працюють на закріпленій території площею 5 га в Червоно-Нерубаївському
лісництві, де сіють і саджають ліс, проводять догляд за рослинами в шкілці, збирають
насіння хвойних порід, шипшини, ялини, жолудя, лікарську сировину, корми для зимової
підгодівлі птахів і звірів. Важливим етапом роботи учнівського лісництва є практична
взаємодія учнів та працівників лісового господарства. При проведені практичних занять діти
працюють у шкільній теплиці. Тут юні дослідники поєднують теоретичні знання з
практичною роботою, конкретизують і поглиблюють свої знання, привчаючись до
організованої колективної праці. В школі створено кабінет та галерея лісу, де можна
поринути в світ природи і відпочинку.
Окремим видом роботи учнівського лісництва є організація літнього оздоровлення. На
базі Підлісненської філії працює літня «Лісова школа», яка є певною формою відпочинку
дітей, котрі можуть збагатити свій культурний і науковий рівень, а також оздоровитись та
відпочити. Щороку в «Лісовій школі» під час літніх канікул відпочиває 60 дітей.
21 травня 2004 року на базі Староосотської філії комунального закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання № 1» було створено Староосотське
учнівське лісництво. В навчальному закладі обладнано спеціальний кабінет, у якому зібраний
багатий інформативний матеріал про лісові ресурси області, лісорозведення, лісозахист,

роздатковий матеріал, колекції насіння, гербарії. У практиці роботи лісництва досить
ефективно використовується метод проектів. Проектні технології допомагають розширити
межі творчої діяльності учнів через свідоме й ефективне використання комп’ютерних
технологій. Так, для дослідницького проекту «Історія рідного села» вихованці зібрали
багатий історичний матеріал, систематизували його, вибрали головне й створили
презентацію, яку представили на районній прес-конференції. Юні лісівники долучаються до
участі й в інших проектах: «Осінь», «Річка нашої місцевості», «Первоцвіти», «Зелене диво
Землі – це рослини», «Живуть тут різні тварини, всі вони особливі», «Значення лісу», брали
участь в інтернет-проекті «Створення осередків екологічної освіти в школах України».
Вихованці учнівського лісництва знаходять час і для науково-дослідницьких робіт.
Ними були проведені дослідження та опис місцевих урочищ Плакущого та Попового,
створено відеоматеріали про пам’ятки культури та природи рідного краю. На базі учнівського
лісництва активно працює екологічна агітбригада, яка закликає однолітків берегти красу
рідного краю, зацікавлює в збереженні природної цілісності, чистоти, гармонії.
Щоб більше дізнатись про життя лісу та його мешканців, познайомитися з цікавими
лісівничими професіями, навчитися вирощувати ліс були створені учнівські лісництва:
«Конвалія» в Маловисківському районі, «Екос» Добровеличківського району, «Лісові
робінзони» Новоукраїнського району та «Кленок» Новоархангельського району. Ними
опікується Державне підприємство «Оникіївське лісове господарство». Завданням учнівських
лісництв є надання допомоги лісогосподарському підприємству у вирощуванні саджанців
лісових рослин, посадці лісу, збору лікарських рослин, грибів, ягід, насіння деревних і
чагарникових порід, у боротьбі з шкідниками лісу, догляді за мурашниками, лісовими
мешканцями, охороні птахів, облаштуванні місць відпочинку на природі. Юні лісівники є
активними учасниками районних та обласних масових заходів: «Майбутнє лісу у твоїх
руках», «Посади своє дерево», конкурс на кращий дитячий твір та малюнок на тему «Людина
і ліс», «Годівничка», «Первоцвіт».
За останні роки вихованцями учнівського лісництва «Конвалія» були проведені
дослідження по вирощуванню ясена звичайного, горіха волоського, лікарських рослин та
проведено облік дикорослих та плодових дерев свого населеного пункту.
Чимало корисних справ на рахунку «Лісових робінзонів»: щорічні акції «Майбутнє лісу
у твоїх руках»; операція «Липовий цвіт» (збір цвіту липи та насіннєвий матеріал); «Мамина
вишня» (висадження вишень біля школи); щорічно навесні проводиться толока (закладено
липову алею у місті Новоукраїнка); висаджено дерева в Гусарському урочищі, біля
пам’ятника Слави в селі Іванівці, в Іванівському урочищі, акція «Зелена діброва –
нащадкам»; створення заповідної зони в селі Іванівці (820 дерев) до 66-річниці з Дня
Перемоги, упорядкування спортивного майданчика школи (висаджено 66 лип).
У 2008 році створено Онуфріївське учнівське лісництво «Первоцвіт» яке діє на базі
Державного підприємства «Онуфріївське лісове господарство». За ним закріплені 4 та 5
квартали базового лісництва загальною площею 115 га.
Форми навчання учнів з основ лісового та лісопаркового господарства різноманітні:
уроки з лісової справи та практичні заняття в лісових насадженнях, розсадниках, теплицях,
участь у виробничих нарадах лісництва, екскурсії до Онуфріївського лісництва та парку.
Пізнавальною була робота юних лісівників під керівництвом досвідчених фахівців
лісової справи по живцюванню екзотичних деревних та чагарникових порід. Під час цієї
роботи вихованці отримали цікаву та корисну інформацію щодо умов вирощування екзотів у
нашій місцевості. Юними лісівниками були проведені дослідження: «Вегетативне
розмноження хвойних рослин живцюванням», «Вплив викидів автомобільного транспорту на
ріст і розвиток рослин», «Визначення оптимальних весняних строків посіву насіння липи
звичайної в лісорозсаднику», «Мурахи – санітари лісу», «Дослідження продуктивності дуба
звичайного в залежності від складу насаджень», «Облік природного поновлення основних
лісових порід на вирубках лісових масивів учнівського лісництва» та інші.

Учнівські лісництва «Паросток» та «Еколюди» міста Світловодська, «Лісовичок»
Світловодського району були започатковані з метою створення умов для творчої
самореалізації, духовного самовдосконалення, професійного самовизначення вихованців у
процесі засвоєння базових знань і умінь з лісознавства та лісівництва, проведення наукової,
дослідницької роботи в цій галузі. Лісництва діють на підставі спільних наказів між
закладами загальної середньої освіти та Державним підприємством «Світловодське лісове
господарство». За юними лісівниками закріплена територія лісу площею 12,07 га.
Протягом року вихованці учнівських лісництв допомагають місцевому лісовому
господарству у висадженні саджанців дерев та кущів; збирають насіння акації, жолудів дуба;
приймають участь у районних та обласних акціях: «Зустріч птахів», День довкілля;
виготовляють, ремонтують та розвішують шпаківні в лісі; беруть участь у районному
конкурсі учнівських творів та малюнків на тему «Людина та ліс»; проводять акції: «Озелени
Батьківщину», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Всинови дерево», «Зелений паросток
майбутнього», «Плекаємо сад».
«Пролісок», Богданівське, Знам’янське та Петрівське учнівські лісництва Знам’янського
району тісно співпрацюють з Державним підприємством «Чорноліське лісове господарство».
Під час занять, бесід, екскурсій діти дізнаються, що лісоводи країни та зокрема
працівники базового господарства виконують важливі завдання по відновленню лісових
екосистем на площах вирубок минулих років, створюють насадження для захисту ґрунтів від
ерозії, збереження врожаїв сільськогосподарських культур від суховіїв, а лісові масиви
оберігають від пожеж і браконьєрів, хвороб та шкідників. Вихованці з цікавістю й завзяттям
допомагають їм у цій справі, вивчають лісогосподарську справу і обирають лісівничі
професії.
У 2009 році з метою здобуття знань, умінь і навичок у галузі лісівництва, виховання
свідомого ставлення до праці, любові до природи, рідного краю, формування екологічної,
естетичної і трудової культури, раціонального використання і відтворення лісових ресурсів,
вибору майбутньої професії на базі Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Долинського району при Дослідно-селекційному дендрологічному лісовому центрі «Веселі
Боковеньки» було створено Веселобоковеньківське учнівське лісництво.
Протягом останніх років юними лісівниками, за результатами спостережень та
досліджень, підготовлено ряд науково-дослідницьких робіт: «Особливості гніздування
бджолоїдки золотистої на території Іванівської сільської ради», «Вплив екологічних факторів
на ріст і розвиток сосни кримської», «Вплив супутніх порід на продуктивність і біологічну
стійкість дуба в умовах степу», «Стан і перспективи селекції дуба К.П. Бадаловим на
території парку «Веселі Боковеньки», «Експериментальне дослідження троянди флорибунда
на території дендропарку «Веселі Боковеньки», «Підвищення продуктивності ґрунту в
лісовому масиві «Веселі Боковеньки» за рахунок природної органічної речовини»,
«Вегетативне розмноження декоративних деревних порід у ДСДЛ центрі «Веселі
Боковеньки», «Вплив зелених насаджень дендропарку «Веселі Боковеньки» на екологічний
стан регіону», «Горіх грецький – «дерево життя», «Ретроспективний аналіз створення та
сучасне здійснення природоохоронних заходів у дендропарку «Веселі Боковеньки».
Більшість вищезазначених робіт відзначені призовими місцями на обласних та
всеукраїнських рівнях.
Так, Кирдан Лілія, вихованка учнівського лісництва, під час виконання дослідницької
роботи «Вегетативне розмноження декоративних деревних порід у ДСДЛ центрі «Веселі
Боковеньки» в рамках Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» навчилася живцювати
декоративні деревні породи, вивчила та проаналізувала ступінь впливу складу ґрунту та
стимуляторів росту на вкорінення живців вічнозелених і листяних деревних порід, дослідила
вкорінення живців ялівцю козацького, туї західної, самшиту вічнозеленого, верби
кулеподібної, тополі білої, калини звичайної.
Щорічно юні природолюби під керівництвом лісівників-наставників приймають
активну участь у: створенні плантацій сосни кримської (1 га); висаджуванні та догляді за

шкілками декоративних дерев та чагарників (0,3 га); живцюванні вічнозелених деревних
порід та чагарників (0,03 га); заготівлі кормів та підгодівлі птахів взимку; в озелененні та
благоустрої території села та своєї школи.
Активна природоохоронна діяльність, опанування теоретичних засад лісознавства й
охорони лісової природи виховує у юних лісівників звичку гармонійного співіснування з
природою, раціонального використання та відтворення її багатств, формує психологічну
готовність оберігати і примножувати природні цінності свого краю.

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЗАПОВІДНЕ УРОЧИЩЕ «ВІЛЬШИНА»
Матвійчук Микола Олександрович, учень 10-Б класу
Власюк Ольга Іванівна, вчитель біології
Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4
Нетішинської міської ради Хмельницької області
Виявлення масштабів антропогенного впливу на екосистему заповідного урочища з
метою оцінки сучасного екологічного стану територій та екологічного нормування
антропогенних навантажень. У зв’язку з тим, що жителі міста часто відвідують «Вільшину»
та неналежним чином використовують цей природний ресурс, існує загроза для рідкісних
видів, які заселяють даний об’єкт.
Вільшина — заповідне урочище місцевого значення в Україні. Розташоване в північносхідній частині території Нетішинської міської ради, навпроти міського пологового будинку
міста Нетішин, у 3-му та 6-му кварталі Кривинського лісництва.
Площа урочища 26 га. Статус надано 16 грудня 1998 року, рішенням 4 сесії
Хмельницької обласної ради народних депутатів. Перебуває у віданні ДП «Славутський
лісгосп» (Кривинське л-во). Статус надано для збереження частини масиву вільхового лісу із
переважанням лісо-болотних, болотних та лісових видів рослин. Його унікальність полягає в
тому, що тут виявлені популяції двох видів рідкісних орхідей, пальчатокорінники
м’ясочервоні та плямисті, занесених до Червоної книги України.
Актуальність дослідження: антропогенна зміна оточуючого природного середовища
призвела до нагальної потреби збереження екологічної мережі м. Нетішина.
Мета роботи полягала у вивченні сучасного стану заповідного урочища «Вільшина».
Для досягнення поставленої мети передбачалось виконання наступних завдань:
встановити чи відповідає територія заповідного урочища «Вільшина» заявленій в
документах; оцінити рекреаційний потенціал флористичного покриву та місця зростання
рідкісних, зникаючих видів урочища; зафіксувати факти антропогенного впливу на
рослинний світ урочища; розробити рекомендації для збереження та раціонального
використання природо заповідного фонду.
Для досліджень антропогенних впливів нами застосовано загальні методи
екологічного аналізу (польові дослідження), методи якісної та кількісної оцінки сучасних
процесів і статистично-аналітичної обробки даних.
У ході виконання дослідження встановлено: кількість популяції рідкісних орхідних
рослин (зозульки м'ясо-червоні, зозульки плямисті) значно зменшилася; площа заповідного
урочища під впливом антропогенного фактору зменшилася на 1,2 га; виявлено шістнадцять,
стихійних сміттєзвалищ; дев'ять пеньків від зрізаних дерев; два занедбані джерела і п’ять
новоутворених кар’єрів; поблизу урочища «Вільшина» виявлено сім місць з виготовлення
деревного вугілля, на яких розташовано більше 30 вуглевипалювальних печей; лишайники,
як біоіндикатори чистоти повітря зникли на відстані 100 - 150 м.
Було залучено учнів 6-7-8 класів Нетішинської ЗОШ №4 і очищено територію від семи
стихійних сміттєзвалищ та зібрано двадцять сім мішків побутових відходів і впорядковано
два джерела.
На території природо-заповідного фонду проводиться робота в напрямку розвитку
екологічного туризму, побудовані альтанки, проводяться акції, але вони мають більш разовий
характер. Цей напрям роботи потрібно постійно вдосконалювати та проводити суцільну
лінію загальнодержавного, освітнього й особистого менталітету громадянина України.
Найменування статусу заповідного урочища може бути скасовано, бо охороняти не
буде «Що».

Результати дослідження будуть корисними вчителям біології і екології (проведення
екскурсій, практичних та лабораторних занять), науковим співробітникам міського
краєзнавчого музею м. Нетішина, учням, студентам, громадським активістам.
Природоохоронна акція

Засмічення території відпочинку

Урвище видобутку піску

Засмічене джерело

Пармелія (parmelia) Ксанторія (Xanthoria)

Інтерв’ю з директором міського краєзнавчого музею м. Нетішина Кононюк О.В.

Визначення динаміки зміни площі

Біоіндикація як показник антропогенної діяльності
(бочки з випалювання деревного вугілля)

РАЇВСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК – ОПІЛЬСЬКА ШВЕЙЦАРІЯ В УКРАЇНІ
Димашевська Христина Богданівна
Позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр
дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради
Раївський
дендропарк
–
парк-пам'ятка
садово-паркового
мистецтва
загальнодержавного значення в Україні. Розташований у селі Рай Бережанської міської
ради Тернопільської області. Належить до Бережанського лісництва Державного
підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» Тернопільського обласного
управління лісового і мисливського господарства. Після здобуття незалежності українською
державою охоронний статус парку підвищено у 1996 році до рангу «парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення». Загальна сучасна площа природнозаповідного фонду в околицях села Рай становить 25 га, складається він з двох ділянок:
парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Раївський"
площею 20,0 га та дендрологічного парку місцевого значення "Бережанський" площею 5,0 га.
Початкові відомості про мисливський будинок і парк у селі Рай відносяться до
середини XVII століття і пов'язані з власниками Бережан польськими магнатами
Синявськими, до яких з усієї Речі Посполитої з'їжджалися вельможні гості, щоб пополювати
у багатих на дичину угіддях та порозважатися після ловів на розкішних балах. З самого
початку свого існування Раєвський парк планувався на засадах ландшафтної архітектури,
тобто як цілісний, пов'язаний з природним оточенням, комплекс. У кінці XIX століття новими
власниками Раю стають Потоцькі. Наслідуючи свого батька, Олександр Потоцький наказав
перетворити парк на зразок Уманської «Софіївки» та збудувати ренесансовий палац в
італійському стилі. До 1888 року у парку існувала ділянка у вигляді стрижених так званих
французьких садів. Однак упродовж десятиліть їх не доглядали і вони повністю втратили
первісний вигляд. У 1892 році парк, який займав 16,8 га, реконструював відомий у Європі
паркобудівник Валеріан Кронненберг. Оновлений парк мав площу 11,2 га. Було створено два
ставки з штучним острівцем, водоспад, фонтани, встановлено скульптури античних героїв. В
ставах велично плавали лебеді, а у воді скидались дивовижні декоративні риби. Одночасно
закладено й зимовий сад: у теплицях вирощували апельсини, лимони, камелії.
Із післявоєнною відбудовою пов'язаний черговий етап відродження парку. У 1952 р.
палац відбудували, а з 1970 р. розпочалися роботи з відновлення та реконструкції старого
парку. Розпорядженням Ради Міністрів УРЄР № 105 від 29 січня 1969 року Раївський парк
занесений до списків парків-пам'яток садово-паркової архітектури України. З того часу
почалися інтенсивні роботи з відновлення і реконструкції старого парку. Одночасно було
закладено і новий дендропарк на площі 5 га. За цей період у старому і новому дендропарках
висаджено понад 4 тисячі дерев, кущів, ліан до двох сотень таксонів. Рішенням № 131
виконкому Тернопільської обласної ради від 14 березня 1977 року Раївському дендропарку
було надано статус "парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення".
На сьогодні у Раю зростає від 88 до і 14 видів форм і гібридів дерев та чагарників, із
них 42 види — інтродуценти, до 30 — хвойні. Остання дендрологічна інвентаризація
насаджень проводилася у радянські часи, тому питання ретельного обстеження дендрофлори
з картографуванням та формо-видовим визначенням є надзвичайно актуальним. На особливу
увагу заслуговують вікові дерева, що збереглися як поодиноко, так і в групових та алейних
посадках.

Наявні велетенські екземпляри сосон звичайної, чорної (австрійської), Веймутова,
модрини європейської, кедру сибірського, дубів та ясенів звичайних, п'яти видів кленів,
різноманітні форми бука лісового (у тім форм пірамідальної та пурпурнолистої), різних видів
тополі, гіркокаштана, горіхів і т.ін. Широко представлені декоративні хвойні: різноманітні
туї, ялівці, тиси вдало компонуються з великорослими насадженнями та будівлями. На
території парку розташована оздоблена живоплотами контора Бережанського лісництва з
кабінетом природоохоронної пропаганди, функціонують шкілка та парники, де розмножують
різноманітні декоративні види дендрофлори.
Гордістю парку є його старожил — 850-річний дуб Богдана Хмельницького, який має
214 см у діаметрі та 25 м висоти (за легендою, український гетьман відпочивав поблизу нього
під час походу на Львів 1648 р.). Неподалік зростає 450-річний дуб «Богатир» (160 см у
діаметрі), 300-літня сосна Веймутова та інші велетні [1, 2].
Колекція дендрофлори Раївського дендропарку має не лише важливе екологічне,
естетичне та пізнавальне значення. Генофонд як аборигенів, так і екзотів парку слід широко
застосовувати в практиці лісового і садово-паркового господарства регіону. Вікові дерева є
добре адаптованими до місцевих природно-кліматичних умов і їх можна використати як
насіннєву та маточну базу.
Раївський парк являє собою велику культурно-історичну, естетичну і дендрологічну
цінність. Активне залучення юннатів та громадських діячів до впорядкувально-санітарних
заходів та наукової роботи є ефективним засобом збереження рослинної бази дендропарку
для майбутнього.
ЛІТЕРАТУРА
1. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на
матеріалах Тернопільської області) / Царик Л.П. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2006.
- 256 с.
2. Вікіпедія. Раївський дендропарк / Електронній ресурс.

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ПАВЛОВНІЇ ПОВСТИСТОЇ (PAULOWNIA
TOMENTOSA (THUNB.) STEUD.) В ДАХНІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ
Бокза О.Д., Ларіонов М.С.
Геронимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Черкаської районної ради
В наш час дослідниками різних країн розглядаються шляхи збільшення продуктивності
лісових насаджень. Одним із яких є інтродукція деревних рослин. Прикладом успішної
інтродукції деревних рослин є дуб червоний (Quercus rubra L.), природний ареал якого
охоплює схід Північної Америки, в найбільших кількостях росте в лісах Канади. В ХІХ ст.
дуб червоний почали вирощувати в Росії як культурну рослину. Зараз він став широко
поширеною деревною породою в Україні і в Росії, використовується з метою отримання
деревини високої якості придатної для виготовлення пиломатеріалів, шпона, меблів,
підлогових покриттів. Такою самою перспективною є інтродукція павловнії повстистої
(Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.), яка має високоякісну деревину, дуже високу швидкість
росту і вже успішно культивується в багатьох країнах світу, а також в південних і західних
регіонах України.
Ботанічний опис
Павловнія повстиста (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) – це представник родини
Павловнієвих (Paulowniaceae), високе листопадне дерево висотою до 25 м. Вона має широку
круглу або яйцеподібну крону. Листки довгочерешкові широкосерцевидні або яйцеподібні,
цілокраї, загострені, опушені 15-30 см завдовжки, можуть бути до 50 см на пагонах, які
активно ростуть. Квітують в травні. Квітки блідо-фіолетові, запашні, віночок п’ятилопатевий
5 – 6 см в діаметрі зібрані в волоті до 30 см. Завдовжки. Плід коробочка 3 – 4 см завдовжки.
Дорослі екземпляри з здерев’янілими пагонами витримують нетривалі морози до 25 – 28 ℃,
що робить її придатною для вирощування в Черкаському районі. Молоді дерева мають нижчу
морозостійкість ніж дорослі, тому часто підмерзають. Цінною в плані культивування
особливістю павловнії є невибагливість її до ґрунтових умов. Павловнія успішно росте навіть
на сухих ґрунтах з вмістом вапна до 2%. Найкращі результати показує на достатньо родючих
глинистих помірно зволожених ґрунтах [1, 4]
Природний ареал павловнії повстистої охоплює Північний Китай та Корею. В культурі
вирощується на Кавказі, в Середній Азії, в Японії, в Північній Америці, в багатьох країнах
Європи, в Україні, в південних регіонах Росії.
Досвід інтродукції павловнії в різних країнах світу
Павловнія повстиста потрапила в Європу в середині ХІХ ст. завдяки експедиціям
учасника Голандської Ост-Індійської кампанії німецького натураліста Зібольда і з того часу
активно поширювалася по Європі. В ХІХ ст. павловнія з Європи потрапляє також в США. В
90-х роках ХХ ст. створені плантації павловнії в середньо-атлантичних та південно-східних
штатах. На сьогодні павловнію вирощують в більшості країн Європи (крім північних
регіонів) і на значній території США. Швидке збільшення площ вирощування павловнії
пов’язано з посиленням попиту на її деревину, оскільки павловнія є джерелом порівняно
дешевої деревини придатної для різних цілей [2, 6].
На території Російської імперії павловнію вперше почали вирощувати в 1846 р. в
Нікітському ботанічному саду в Криму. Зараз в Україні її вирощують в південних регіонах, а
також на Прикарпатті і Закарпатті [2].
Господарська цінність
Головною перевагою павловнії повстистої порівняно з іншими деревними рослинами є
найбільша швидкість росту. Так, річний приріст павловнії становить 3 – 5 м, приріст інших
швидкорослих деревних порід становить: верба гібридна 1,5 – 4 м, верба плакуча 1,5 – 2,5 м,
тополя чорна 2,5 – 3,5 м, тополя дельтовидна 2,5 – 3,5 м. Таким чином, в трирічному віці

павловнія повстиста може сягати висоти 10,5 – 15,5 м; швидкий ріст істотно знижує
собівартість її деревини [6].
Деревина павловнії має колір від сріблясто-сірого до світло-коричневого з
червонуватим відтінком, вона легка, м’яка (щільність сухої деревини близько 320 кг/м3), не
вбирає вологу. В Японії з деревини павловнії виготовляють велику кількість різних виробів і
матеріалів. Легкість деревини і вологостійкість дозволяє використовувати її при виготовленні
вагонки, меблів, ящиків і палет для перевезення різних вантажів, лиж, дощок для серфінгу,
шпону. Крім деревини господарську цінність мають плоди (5 - 10 кг з 1 дерева щорічно)
павловнії, з яких добувають технічну олію. Однак, плоди і насіння, щорічно визрівають лише
в південних регіонах України [2, 6].
Інтродукція павловнії в Черкаському районі
По мірі потепління клімату зими стають теплішими, що дає змогу розширювати зону
вирощування павловнії на північ. Зараз павловнію вже вирощують в Києві (на території
Ботсаду ім. Фоміна та на подвір’ї Софії Київської). Однак, там вона часто підмерзає, погано
цвіте і плодоносить [3]. Територія Дахнівського лісництва, що знаходиться в Черкаському
районі розташована південніше і має сприятливіший клімат для інтродукції павловнії
порівняно з Київською областю.
В цьому році шкільне лісництво Геронимівської ЗОШ І – ІІІ ст. проводить дослід з
пророщування насіння павловнії з подальшим вирощуванням посадкового матеріалу і
висадкою у відкритий ґрунт. За мету поставлено розробку оптимальної методики
пророщування насіння і посадкового матеріалу павловнії з використанням різних
стимуляторів росту. Отримані саджанці плануємо висадити на території лісництва, а також
використати для озеленення пришкільної території.
Для інтродукції павловнії в північні регіони можна використати метод ступінчастої
акліматизації, що полягає в поступовому просуванні інтродуцента в нові умови шляхом
штучного відбору найбільш морозостійких особин в проміжних пунктах інтродукції [5].
Висновок. Павловнія повстиста є перспективною рослиною для інтродукції в зв’язку з
успішним вирощуванням її в багатьох країнах світу (в тому числі з помірним кліматом),
швидким ростом (що значно знижує собівартість деревини), легкою деревиною придатною
для використання в різних галузях народного господарства. Єдиним обмежуючим фактором
для інтродукції цієї рослини далі північ є низька морозостійкість молодих рослин, що значно
збільшується з віком.
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ШКІЛЬНОГО ЛІСНИЦТВА
РИЗИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Бойко Валентина Василівна, керівник
шкільного лісництва
Ризинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Звенигородської районної ради
Черкаської області
Сучасний соціальний і екологічний стан непокоїть людей усієї планети. Щодня ми
чуємо про отруєння водойм, повітря, землі, наслідки Чорнобильської катастрофи,
забруднення Чорного моря, стихійні лиха, що змінюють життя, клімат і рельєф по всій
планеті; знищення флори і фауни. Тому нашим дітям необхідно прищеплювати відчуття
відповідальності за природу як загальнолюдську й національну цінність, основу життя на
землі, гуманний принцип природокористування. Сьогодні одним із напрямків національного
виховання є формування природничо-екологічної компетентності, культури, гармонійних
відносин людини і природи. Ці риси варто формувати ще з дошкільного віку в цілісній
педагогічній системі. Природа – це наш дім. Ми маємо навчити дітей жити у цьому домі так,
щоб у ньому завжди вистачало місця всім: і пташці в небі, і звірям у лісі, і черв’ячку в землі,
траві і квітці, високому дереву і маленькій стеблині, і, звичайно ж, людині. У цьому домі
повинен панувати мир та злагода, любов і добро. Діти повинні бачити красу навколишнього
світу, а в цій красі навчитися бачити духовне благородство, сердечність, і на основі цього
утверджувати прекрасне в собі. Треба виховувати в дітей бажання охороняти й примножувати
все, чим багата рідна земля. Сухомлинський писав: «Дитина за своєю природою –
допитливий дослідник, відкривач світу, тож нехай перед нею відкривається чудовий світ в
живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках, в казці, грі, творчості, красі». Діти повинні
мати чітке уявлення про цінність природного довкілля, його надзвичайне значення для життя
людини, а також знати про те, що людина впливає на довкілля,
Формування в учнів екологічних знань і уявлень, розуміння цілісності всіх природних
компонентів, виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи можливе
через використання різних засобів.
Сучасна освіта орієнтує педагогів на реалізацію компетентнісного підходу до розвитку
особистості. Природничо-екологічна компетентність учнів передбачає уявлення дитини про
природне довкілля як цілісний живий організм, у якому взаємодіють повітря, ґрунт, рослини,
тварини і люди, в єдності, русі, мінливості.
Шкільне лісництво в Ризинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів було створене у
2007 році. Робота ведеться у відповідності до Положення про учнівське лісництво
загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладів. Згідно з Договором між
ДП Звенигородське ЛГ та дирекцією ЗОШ за шкільним лісництвом закріплена ділянка лісу
96 га для проведення практичних занять, експериментально-дослідницької роботи, збирання
насіння та лікарської сировини, охорони, захисту та благоустрою лісів.
Налагоджена співпраця із Уманським державним педагогічним університетом імені
Павла Тичини, природничо-географічним факультетом та Уманським національним
університетом садівництва, лісовим та садово-парковим факультетом, з цими навчальними
закладами укладено угоди.
Членами учнівського лісництва є 40 учнів 8 – 11 класів.
У роботі використовуються наочні посібники, колекції, гербарії, таблиці, схеми, атласи
тощо, які придбало ДП Звенигородське ЛГ. Головну увагу зосереджено на вивченні деревних
і кущових порід, що вирощуються в лісових насадженнях місця проживання. Засвоєння
теоретичного матеріалу поєднується із практичними роботами, екскурсіями до лісів та

полезахисних лісонасаджень свого району. Учні працюють з літературою по лісівництву та
дендрології. Планування роботи лісництва здійснюється з урахуванням місцевих умов, а
також віку і рівня знань учнів.
Створено координаційну раду шкільного лісництва, до якої входять: директор школи,
помічник лісничого Пехівського лісництва, майстри лісу, лісничий шкільного лісництва,
вчителі географії, біології, трудового навчання.
На кожний навчальний рік складаємо план роботи шкільного лісництва, який
затверджується на засіданні педагогічної ради школи. У ньому є такі розділи: вступ,
навчально-виховна робота, культурно-масова робота, дослідницька робота.
Кожний розділ включає питання, які охоплюють певну ділянку роботи. Так вступ
визначає такі завдання: виховувати в учнів дбайливе ставлення до праці, любов до природи,
поглиблювати знання з біології, ознайомлювати учнів з біологічними особливостями лісових
культур, системою біологічних заходів щодо наукового ведення лісового господарства;
залучати учнів до збирання насіння лісових культур, вирощування садивного матеріалу,
вирощування лісу, догляду за ним, його охорони, залучати їх до вивчення флори і фауни лісу,
охорони і приваблювання корисних птахів, звірів, комах, проводити природоохоронні заходи,
пов'язані з охороною і примноженням багатств лісу, пропагувати знання про ліс та його
охорону серед учнів.
Теоретичних і практичних знань щодо вирощування і охорони лісу учні набувають у
процесі вивчення основ лісництва на факультативних заняттях з основ лісівництва,
дендрології та озеленення населених територій. У процесі викладання основ лісництва,
практичних робіт у лісі розкриваємо учням основні положення природоохоронної роботи,
збереження та збагачення флори і фауни рідного краю. Доглядаючи за лісом, вирощуючи
садивний матеріал для штучного лісовідновлення, вивчаючи видовий склад птахів і звірів
лісу, переселяючи лісових рудих мурашок, учні психологічно готуються до вибору професії,
пов'язаної з вирощуванням і охороною лісу. Ми прагнемо, щоб наші учні після закінчення
школи пішли працювати в лісове господарство або здобували освіту в лісотехнічних
технікумах і вузах.
Маємо 6 випускників, які на сьогоднішній день здобувають лісівничі професії.

Учні допомагають лісникам у посадці лісу, а також озеленюють садибу біля школи.
Кожний рік поповнюють зелені насадження. На подвір’ї школи красуються липи, катальпи,
ліщина, туї, ялівець козацький, берези.
Діти вправно доглядають за деревами: підстригають кущі, обрізують навесні дерева, а в
теплиці вчаться черенкувати самшит вічнозелений, тую західну різних форм, ялину колючу,
форзицію і інші породи. Щороку у шкільній майстерні учні виготовляють 100 шпаківень та

синичників і розвішують їх у лісових масивах та по селу. Школярі беруть участь у акції
«Джерельце» розчищають джерела у лісі та у ярах поблизу села.
До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка членами шкільного лісництва був
посаджений пагінець верби привезений з Казахстана де перебував у засланні Шевченко разом
із Андрієм Обеременком, жителем нашого села, посаджено алею горіха ведмежого (30 шт.) та
5 га дуба звичайного.
Щорічно члени шкільного лісництва беруть участь в акціях «Ліси для нащадків»,
«Майбутнє лісу у твоїх руках» «Нагодуй горобчика». Беруть участь у конкурсах малюнків та
творів, де не одноразово посідали призові місця. Вихованці шкільного лісництва провели
дослідницьку роботу на теми:
 «Нові технології вирощування саджанців дуба північного»;
 «Технології вирощування садивного матеріалу калини звичайної зеленим
живцюванням»;
 «Вирощування окремих клонів дуба звичайного та використання насіннєвого
матеріалу у вирощуванні саджанців»;
 «Вегетативне розмноження верби та одночасною прививкою декоративних форм».
Члени шкільного лісництва працюють над проектом «Пісні лісів – їхній сенс життя», де
збирають матеріал про людей які довгий час працювали в лісовій галузі, також учні вітають
ветеранів праці з святами та допомагають їм по господарству.
Вихованці шкільного лісництва були учасниками Всеукраїнських зльотів учнівських у
м. Кіровограді, м. Івано-Франківську, м. Луцьку.
За свою діяльність юні лісівники нагороджені грамотами, дипломами, подяками.
Виконана робота не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальших розвідок потребують
проблеми наукового пошуку молоді в природокористуванні.

СТВОРЕННЯ ГОРІХОПОДІБНОЇ ПЛАНТАЦІЇ
КЕДРОВИХ СОСЕН ПЛОЩЕЮ 5,53 га
Бага М.І., викладач спецдисципліни
ДПТНЗ «Сновське вище професійне
училище лісового господарства»
Щоб здивуватися, потрібна
мить, а щоб зробити
дивовижну річ, потрібні роки
терпіння і наполегливої праці.
К. Гельвецій
На сьогодні в Україні дуже погана екологічна ситуація: повітря забруднене різними
хімічними речовинами, низької якості питна вода, продукти харчування вирощені на нітратах
— усі ці й багато інших проблем довкілля негативно впливають на здоров’я людей. У
результаті — дуже ослаблений імунітет. Тому все частіше люди самостійно підтримують свій
організм різними способами, наприклад: вживають у їжу екологічно чисті продукти,
займаються спортом, відпочивають у чистих зонах — віддалених частинах нашої країни,
подалі від великих міст і різноманітних промислових центрів. У нашій країні прекрасний
помірний клімат, родюча, щедра земля, чудові ліси, які добре очищують повітря. Але існує
питання: чому на Поліссі, де переважають хвойні ліси (сосна звичайна, ялина звичайна), не
ростуть кедрові сосни? Наша місцевість, клімат, ґрунт ідеально підходить для вирощування
кедрових сосен, але чомусь ніхто і не замислювався над цим питанням, а якщо й
замислювався, то тільки думав, а не втілював свої плани в життя.
Сибірський кедр – вічнозелене дерево, у сприятливих лісорослинних умовах досягає
висоти понад 40 м з діаметром стовбура 1,5-2 м. Максимальна тривалість життя — 600-650
років. За даними деяких дослідників, сибірський кедр здатний жити до 800-850 років.
Батьківщина сибірського кедра — Алтайські гори. Це дерево відрізняється високою
пристосованістю до умов середовища, віддає перевагу суглинистим і супіщаним, досить
зволоженим, але добре дренованим родючим ґрунтам, однак у межах природного ареалу
трапляється на найрізноманітніших типах ґрунтів.
Санітарно-гігієнічна функція кедрових лісів незрівнянна ні з однією іншою хвойною
породою дерев, які ростуть на Євразійському континенті. Кедрова сосна збагачує повітря
від’ємними іонами кисню, ефірними маслами, очищаючи його від хвороботворних мікробів.
Хвоя кедра сибірського має більш високий вміст ефірної олії (2,18%), ніж хвоя сосни
звичайної (0,5 - 1,2%). Так як утворення фітонцидів відбувається в основному деревною
зеленню, то концентрація летючих виділень кроною кедрових дерев вища, ніж у сосни
звичайної. Однак, на відміну від виділень у лісової сосни в літній період, які негативно
впливають на здоров’я деяких людей із серцевими хворобами, фітонциди кедрової сосни
навіть при їх більшій насиченості не завдають шкоди. Повітря кедрачів сприятливо впливає
на серцеву діяльність і нервову систему людини. За добу гектар кедрового лісу може
виділити в атмосферу від 6 до 11,6 кг летких речовин, що мають сильну бактерицидну дію.
Аналізуючи вище перераховану інформацію, ми впевнено можемо сказати, що
створення кедрового насадження в Україні принесе значну користь не тільки людям, а й
навколишньому середовищу. Крім того, кедрові сосни — це не тільки покращення
екологічної ситуації і здоров’я людей, але й цінні кедрові горішки, які містять у собі велику
кількість поживних речовин. Вага 1000 горішків – 250 гр.
У ядрі насіння кедра сибірського міститься 55-66% жиру, 16-19% азотних речовин і 1620% вуглеводів, в олії міститься 1,12% неомилених речовин, у складі жирних кислот - 5,76%

насичених кислот, 15,76% олеїнової, 57,23% лінолевої і 21,22% ліноленової; йодне число олії
кедра сибірського коливається в межах 155-169.
Кедрова олія містить удвічі більше вітаміну Е та F у порівнянні з горіхом волоським і
мигдалем, за кількістю жирних кислот перевершує арахісову, соєву, соняшникову,
кукурудзяну та бавовняну олії. За кількістю фосфатного фосфору кедрові горіхи
перевершують усі інші види горіхів і насіння олійних культур, рівноцінні сої, найбільш
багатому джерелу лецитину серед рослинної сировини. Добову потребу людини в таких
дефіцитних мікроелементах, як марганець, мідь, цинк і кобальт, забезпечують 100 г ядра
кедрових горіхів. Вони ж є багатим джерелом йоду.
Враховуючи цю інформацію, вважають, що кедрові горішки приносять також не
менше користі ніж самі кедри. Промоніторивши торговельні українські сайти, визначаємо,
що ціна 1 кілограма кедрових горішків становить у середньому 700 гривень. Для пересічного
українця ця ціна зависока, тому, створивши кедрову плантацію в Україні, ми зробимо крок до
зниження ціни кедрових горішків, і вони стануть більш доступними для людей із середнім
достатком.
Багаторічний досвід, а також розрахунки економістів вказують, що прижиттєве
використання кедрових насаджень у кілька разів ефективніше, ніж прибуток від рубки для
отримання деревини.
Цінні кедри не тільки горішками, своєю фітонцидністю, хвоєю, красивою деревиною,
але і своєю своєрідною величною красою. Здавна кедрову сосну вважають культовим
деревом, яке було не заслужено забуте: «Священным Деревом Жизни почитался кедр у самой
древней, загадочной и затерянной в веках цивилизации, давшей жизнь всему современному
миру».
Кедрові сосни — величні, велетенські дерева, які зачаровують красою, вражають
своєю могутністю. В Україні вони занесені до Червоної книги, тому ми, створивши кедрову
плантацію, збільшимо чисельність популяції цього цінного виду.
Для людини корисна й сосна кедрова корейська, яка походить з Далекого Сходу.
Високе дерево (40-50 м), шишки великі — до 17 см у довжину і до 8 см у ширину, прямі, вага
1000 насінин – 500 грамів. Кедрові горішки за ступенем корисності нічим не поступаються
горішкам сосни кедрової сибірської.
Працюючи над можливістю реалізації даного проекту, наша команда: викладачі
спецдисциплін, майстри виробничого навчання, учні, ентузіасти — була підтримана
директором Сновського вищого професійного училища лісового господарства Дубиною
Ларисою Олексіївною. Також схвалили запропоновану ідею директор ДП «Городнянський
лісгосп» Аніщенко С. М., директор ДП «Сосницяагроліс» Дубина А.П., працівники лісових
господарств Чернігівської та інших областей: Моцар А.В., Аніщенко М.К., Левкович М.М.,
Велентій О.П., Шупик А.В. Луговець С.В., Красніков М.О. та інші.
Ми живемо в зоні українського Полісся, у підзоні чернігівського Полісся, тобто
південної тайги. Порівнюючи наші кліматичні умови і біологічні особливості кедрових
сосен, ми розуміємо, що наша місцевість повноцінно підходить для них. У нашому регіоні
можна зустріти окремі екземпляри кедрових сосен.
У приватній садибі в місті Сновськ росте сосна кедрова сибірська, привезена
господарем із Алтайського краю, з міста Бійськ 1967 року. Кожен рік на ній утворюються
шишки, але, на жаль, неповноцінні, причиною цього є відсутність перехресного запилення.
У с. Нові Боровичі Сновського району у приватній садибі ростуть дві кедрові
корейські сосни, привезені з Далекого Сходу близько 60-ти років тому, які постійно
плодоносять.
На території Сновського вищого професійного училища лісового господарства та в
Новоборовицькому лісництві (лісовий розсадник) ростуть щеплені на сосні звичайній 2007
року сосни кедрові сибірські. Шишки почали утворюватися на 6-й рік після щеплення.
Уже 12 років я займаюся вирощуванням кедрових сосен. За цей час з ними не
виникало ніяких проблем, як з кореневласними, так і зі щепленими. Зимують добре, не

примерзають, кліматичні умови підходять ідеально. При утворенні «Іванових» пагонів вони
прекрасно вступають у зиму, а коли настає весна — продовжують ріст.
У світі вже є створені горіхоплідні кедрові плантації, але, на жаль, не в Україні. Так,
наприклад, існує промислова плантація кедра сибірського на півдні Томської області (наша
широта, а відмінність лише в кліматі – різко – континентальний). Розміщення дерев 8 × 4 м,
вік 40 років, висота 7-8 м, врожайність горіха 350-400 кг/га.
Наведеної вище інформації більш ніж достатньо для того, щоб ми (команда колег і
однодумців) прийняли рішення реалізувати проект створення горіхоплідної плантації
кедрових сосен у Поліському краї.
Ділянка, яку надало для плантації кедрових сосен Сновське вище професійне училище
лісового господарства, розташована в Чернігівській області, Сновському районі, біля дороги
«Сновськ – Городня», на північній околиці села Камка площею 5,53га. На цей момент на
половині цієї площі ростуть сосни віком 10 років, перерослі («новорічні ялинки»). Зважаючи
на ситуацію, плануємо використати ці дерева для прискорення процесу закладки насадження
способом щеплення кедрових сосен у крону. А інша частина – це відкрита незайнята площа.
У роботі ми будемо використовувати два різних алгоритми: причиною такого планування є
те, що ділянка складається з двох частин різних за своєю характеристикою.
Плантацію плануємо створити з двох видів кедрових сосен: сибірської і корейської.
Насадження різних кедрових сосен буде розділене технологічним розривом. Більшість
необхідних дерев отримаємо способом щеплення протягом декількох років і на різних
висотах стовбура. Цим ми досягнемо різноманіття в розмірах крон і зможемо згодом вибрати
найкращі. Крім того, «індивідуальні особливості сумісності» прищепи і підщепи можуть
виникнути у будь – якій формі, іноді зовсім несприятливій для справи. Зробивши щеплення
10-ти річних дерев на висоті понад 2 метри, ми отримаємо прекрасний варіант сумісності
щеплених компонентів.
Використовуючи молоді підщепи сосни звичайної (2-3 роки), спостерігаємо явище
несумісності прищеплених компонентів (переростання щепою підщепи у діаметрі). Цього
уникаємо, переводячи щепи на власні корені. Після цього на другий рік у 50% щеп, а на
третій у 80 - 100% утворюється своя коренева система.
Також на створеній плантації буде висаджена достатня кількість кореневласних
кедрових сосен, щоб через декілька десятків років витіснити щеплені екземпляри. Ці дерева
проживуть сотні років.
Плантація кедрових сосен створюється для отримання в майбутньому товарних
кедрових горішків. Тривалість плодоношення у кедра не менше 200—250 років. Початок
плодоношення у щеплених кедрових сосен починається з 6 року, а в кореневласних – з 25-30
років. Найбільша продуктивність природних насаджень настає з 80 років і становить 80-100
кг з 1 га. Горіхоплідні ж плантації у цьому віці вже можуть дати 450 кг кедрових горішків з 1
га.
Отже, запроектована плантація почне давати віддачу дуже нескоро, тому, до вступання
дерев в максимальну фазу плодоношення, планується використовувати цей об’єкт як
навчальний полігон для майбутніх спеціалістів-лісоводів, здобуття досвіду роботи з
кедровими соснами, популяризації їх серед населення, створення резервату посадкового
матеріалу. Також під час формування основного складу плантації з’явиться значна кількість
«зайвих» саджанців, які можна буде реалізувати, а частину з них передати населеним
пунктам регіону для озеленення. Крім того, запропонований проект сприятиме кращому
вивченню біологічних особливостей кедрових сосен в умовах адаптації до кліматичних умов
нашої місцевості. Через деякий час плантація стане унікальним об’єктом кедрового
біоценозу, тим паче, що в Україні подібних насаджень не існує.
Проект передбачає створення горіхоплідної кедрової плантації протягом 6-ти років.
Вартість затрат на основні види робіт становить 522 тисячі грн., але є незначна
кількість операцій (зняття обв’язки щеп, формування крони, постійний моніторинг стану

насадження, мульчування і т.д.), на які у цей момент не можна назвати розцінки. Крім того,
необхідно буде здійснювати робочі поїздки за черенками кедрових сосен на значні відстані.
Крім досліджень і розрахунків, описаних вище, необхідно додати ще деякі аспекти,
якими не можна проігнорувати:
 для зменшення навантаження на екологічну систему максимально використовувати
наявні ресурси біозахисту місцевості (мурахи, кроти, ентомофаги, птахи);
 під час проведення щеплення досягти рівномірного розміщення клонів кедрових сосен
на всій території плантації (для гарантовано якісного запилення);
 обов’язково вести облік усіх наявних кедрових сосен за походженням черенків
(паспортизація кожної рослини);
 виявлення кращих комбінацій щеплень з описом особливостей і динаміки їх розвитку
(напрацювання і збереження досвіду);
 співпраця з клубом «DENDROIID» (згуртовані дії однодумців завжди приносять
кращий результат);
 розширити список пунктів отримання додаткового прибутку від даного об’єкта, крім
вищеназваних (кедрова живиця і хвоя, лікарські трави, проведення екскурсій і т.д.).
Сподіваємося, що цей проект знайде підтримку, і, реалізовуючи його, ми спільними
зусиллями створимо нову «перлину» в Україні, подібні до «Тростянця» або «Софіївки», як
вершину людського прагнення до досягнення прекрасного.

ЛІСИ ХЕРСОНЩИНИ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ
Малєєв Володимир Олексійович,
Безпальченко Віолета Михайлівна
Херсонський національний технічний університет
У контексті концепції сталого соціально-економічного розвитку суспільства
відтворення лісу розглядається як превентивний, насамперед, екологічний захід, результати
якого слід вважати інвестиціями в майбутні покоління. На конференції ООН з проблем
навколишнього середовища і сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) було зроблено
висновок про нагальну необхідність дотримання принципу сталого розвитку лісового
господарства, лісокористування та екоеволюції лісу як в окремо взятій державі, так і на
планеті в цілому. Як відомо, ліси України виконують переважно водоохоронні, захисні,
санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення.
Найвища лісистість спостерігається у Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській
областях, а найменша – у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях [1].
Поліфункціональне значення лісів наведено у таблиці 1 [2].
Таблиця 1 – Поліфункціональне значення лісів
Пряме значення

Опосередковане значення

Біосферне:

Економічне:

космічне

харчове, кормове,

(фотосинтез),

ресурсносировинне,

біогеохімічне,
ґрунтотворне,
функціональне
(кругообіг речовин)

енергетичне,
рекреаційне,
фармацевтичне

Екологічне:
ґрунто- та
водозахисне,
водо- та кліматорегулююче

Суспільно
корисне:
наукове,
санітарногігієнічне,
ландшафтноестетичне,
емоціональне

Специфічні особливості лісу визначили його важливе місце серед інших ресурсів
природи. Він виступає в якості важливого засобу виробництва, предмета і продукту праці
одночасно. Ліс як основний засіб виробництва використовується для продукування деревної
маси, харчової і технічної сировини, соціальної та екологічної продукції. При цьому рівень
виробництва лісопродукції визначається як природно-кліматичними факторами, так і
засобами виробництва.
Особливою властивістю лісу є його здатність до самовідновлення. При раціональному
веденні лісового господарства та лісокористування ліси можна віднести до невичерпних
ресурсів. Але в цілому кількість лісів мала й має негативну тенденцію до скорочення, що
позначається на забезпеченні лісоспоживачів ресурсами деревини й екологічній ситуації.
Стан лісів України не відповідає сучасним еколого-економічним вимогам. Майже всі ліси
України знаходяться в зоні негативного впливу промислового забруднення. Постраждали ліси
від Чорнобильської катастрофи. У різній мірі забруднені радіонуклідами ліси на площі біля
3,5 млн. га, вилучено з лісоексплуатації 200 тис. га. Треба відзначити, що великої шкоди
лісам було завдано у повоєнні роки в період відбудови народного господарства. Рубки

головного користування на той період часу перевищували науково обґрунтовані нормативи,
що призвело до істотних змін у структурі лісового фонду.
Заслуговує на увагу проблема збільшення витрат деревини на паливо. Одночасно
здійснюються заходи щодо вивільнення частини деревини із паливного балансу та
використання її на технологічні потреби (виробництво плит, паперу, картону тощо).
Інтенсивність лісокористування залишається невисокою. Неповне використання насаджень
пояснюється переважанням у структурі лісового фонду молодих і середньовікових
насаджень.
Залучення екологічних функцій лісу в сферу економіки набуває суттєвого значення
при вирішенні проблеми управління лісовими ресурсами, інтенсифікації лісовирощування й
лісокористування. Важлива екологічна функція лісу як засобу охорони і збереження земель
від водної і вітрової ерозії та запобігання від опустелювання. Значне місце у системі
протиерозійних заходів займають захисні насадження на полях сільськогосподарських
підприємств. В Україні налічується 1,2 млн. га захисних насаджень різного призначення, в
тому числі 440 тис. га полезахисних лісових смуг. Особливо велика ефективність
сільськогосподарського виробництва проявляється за наявності у господарствах контурномеліоративної організації території, основою якої є створення лісових смуг за горизонталями
в поєднанні з агротехнічними, гідротехнічними та водоохоронними заходами. Позитивний
вплив лісових насаджень проявляється не тільки в плані збереження ґрунту від ерозії, але й
сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур. Кожний гектар лісосмуг
захищає 25-30 га ріллі. На полях, захищених лісосмугами, вартість додаткового врожаю
сільськогосподарських культур у 2-2,5 рази перевищує втрати, які пов'язані з вилученням
земель для створення лісосмуг. Позитивна роль лісомеліоративних насаджень проявляється
вже з 5-7 річного віку. У лісопосадках водопроникність ґрунту приблизно в 4 рази більша,
ніж за їх межами. Поверхневий стік у насадженнях майже припиняється, переходить у
ґрунтовий. Завдяки лісопосадкам інтенсифікуються ґрунтоутворюючі процеси, обмін
речовин та енергії. Ліс сприяє накопиченню в ґрунті органічної маси. У той же час захисному
лісорозведенню в Україні не приділяється належна увага. Значно скоротилися обсяги
створення контурно-меліоративних систем організації території. Боротьба з ерозією ґрунтів
спрямована частіше з наслідками, ніж з причинами.
На сучасному етапі лісовідновлення, лісозахисту та лісокористування на Херсонщині
виникла низка проблем природного та антропогенного характеру, а саме: зміна рівня
підґрунтових вод на території нижньодніпровських пісків; різка зміна кліматичних умов,
зокрема режиму опадів; часте виникнення пожеж антропогенного та природного характеру;
забруднення лісів твердими побутовими відходами та відходами виробництва;
неконтрольовані спалахи хвороб та шкідників лісу тощо. Початок масового залісення пісків з
1950-1952 рр. і щорічна посадка 3-5 тис. га лісів поступово збільшувало кормову базу
ентомошкідників. Поява на великих площах нової напасті – пагонов’юна зимуючого,
шкідника бруньок та пагонів – знову поставила соснові насадження під загрозу зникнення.
Лісистість Степу у минулому складала 20%, на сьогодні – 3,5%. В той же час, з позицій
сталого розвитку оптимальна лісистість Херсонської області повинна складати 7-8%, тобто
площу штучних лісів на території області треба збільшити, щонайменше, удвічі. Недостатнє
фінансування наукових установ, підприємств області є однією з причин незадовільних темпів
щодо відновлення лісових ресурсів. Зазначимо, що стан лісів Херсонщини не відповідає
сучасним еколого-економічним вимогам. Початок масового залісення пісків з 1950-1952 рр. і
щорічна посадка 3-5 тис. га лісів поступово збільшували кормову базу ентомошкідників [3].
Поява на значних площах пагонов’юна зимуючого – шкідника бруньок та пагонів – знову
поставила соснові насадження під загрозу зникнення (див. рисунок 1). Особливу проблему
складає залісення річок та створення захисних насаджень у зоні Чорного та Азовського
морів. Статистичні дані по цьому регіону свідчать, що від різних причин знищується стільки
ж лісосмуг, скільки створюється. На жаль, це пов'язано з відсутністю належного догляду за
ними: лісосмуги сильно пошкоджені хворобами, шкідниками, а в останні роки вирубуються

місцевим населенням. Поліпшення ситуації в агролісомеліорації регіонів південної
приморської зони вимагає: інвентаризації захисних лісопосадок та їх еколого-економічної
оцінки, проведення реконструкції та ремонту захисних лісосмуг; доведення лісистості до
оптимального рівня. Ліси сприяють зменшенню поверхневого стоку, підтриманню рівня
водності річок, запобігають замуленню водних джерел продуктами ерозії, покращують якість
води, захищають річки від виснаження й забруднення, нарешті, водоохоронно-захисні
властивості лісу позитивно впливають на водний баланс регіону.

Рисунок 1 — Сосна звичайна, що ушкоджена пагов’юном зимуючим
(Херсонська область, Олешківський район, 2015 р.)
Завдяки лісовим насадженням збільшуються атмосферні опади – від 5 до 25% річної
кількості. Завдяки лісовим насадженням зростає зволоження місцевості. Проте виявлена й
істотна їх осушувальна роль. Лісові насадження зменшують поверхневий стік і пов'язані з
ним повені. У процесі використання лісових насаджень важливе значення припадає на їх
санітарно-гігієнічні функції, які забезпечують створення екологічно сприятливого
середовища для людини. У сонячні дні 1 га лісу поглинає з повітря 220-250 кг вуглекислого
газу і виділяє 118-220 кг кисню. Корисними є також і фітонциди, які виділяються лісовими
насадженнями в атмосферу. Найбільша стерильність повітря характерна для хвойних
насаджень. Максимальне збагачення селітеблих територій міст і селищ штучними
насадженнями має важливе санітарно-гігієнічне і лікувальне значення. Високі вимоги до
охорони навколишнього середовища й раціонального використання природних ресурсів
зумовлюють необхідність перегляду існуючої структури лісів, поліпшення їх територіального
розміщення, доведення лісистості території, яка на даний час становить 15,6%, до науково
обґрунтованих нормативів. Україна є найменш лісистою державою Європи (табл. 2). За
даними ФАО в Швеції лісистість складає 67,7%, Фінляндії – 58,9%, Німеччині – 29,0%;
Франції – 27,8%, США – 32,7%. Світовий досвід ведення лісового господарства підтверджує,
що там, де лісистість висока, природні ландшафти менш деградують, створюється більш
надійна система збереження земельних та водних ресурсів.
Таблиця 2 – Лісистість регіонів України [4]
Природна зона
Полісся
Лісостеп
Карпати

Лісистість у
минулому, %
72,8
52,0
76,0

Сучасна
лісистість, %
26,1
13,0
40,2

Оптимальна
лісистість, %
37-38
20-21
50-52

Крим
Степ
В цілому по Україні

14,2
20,0
44,4

10,0
3,5
15,6

12-13
7-8
22-24

Основними ознаками оптимальної структури лісу є:

відповідність лісистості території науково обґрунтованим нормативам;

просторова збалансованість між лісовими насадженнями, землями
сільськогосподарського призначення, водними об'єктами, системами розселення,
промисловими об'єктами;

пропорційність між обсягами приросту лісових насаджень та розмірами
лісоексплуатації і використання різноманітних властивостей лісу;

відповідність структури лісових насаджень природно-кліматичним умовам і
соціально-екологічним вимогам щодо забезпечення комплексного безперервного
використання лісу.
Лісівникам Херсонщини належить вирішити цілий комплекс завдань, щоб
забезпечити: збереження біологічного й ландшафтного різноманіття (див. рисунок 2),
екологізацію системи ведення лісового господарства, вдосконалення лісового кадастру та
системи обліку лісових ресурсів, а що найголовніше, сприяння у створенні нової людської
ментальності, яка полягає в бережливому та розумному ставленні людини до природи [5].
Одним з провідних аспектів щодо покращення стану нижньодніпровських лісових насаджень
є розвиток та подальше впровадження систем моніторингу.

Рисунок 2 — Різноманіття природних ландшафтів Херсонської області: поєднання
штучного лісу та водного об’єкта
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ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ІЗ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ
ЯК РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стукал Ніна Іванівна,
керівник
Дорогинського учнівського лісництва
Фастівського районного
еколого-етнографічного центру
Київської області
Сьогодні школа не може повністю задовольнити освітні потреби дітей. Теоретичні
знання, отримані на уроках природничого циклу не можуть навчити дітей любити природу,
берегти її об’єкти, користуватись її дарами. Сучасна школа перебуває в таких умовах, коли
без встановлення взаємовигідного партнерства не можливо вижити та розвиватись.
Соціальне партнерство в освіті – прикмета нового часу, є одним із стратегічних напрямків
модернізації освіти. Ефективне використання інформаційних, науково-методичних,
матеріально-технічних та кадрових ресурсів соціальних партнерів відкриває широкі
можливості для розширення освітнього простору, для вирішення актуальних проблем і задач
освіти учнівської молоді.
Дорогинському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів вдалось створити
такий творчий союз. Вузловий елемент, навколо якого формується соціальне партнерство –
це екологічна освіта і виховання. Дорогинське учнівське лісництво – є важливим
компонентом безперервної еколого-біологічної освіти у нашому закладі. Умовою реалізації
високого потенціалу учнівського лісництва є інтеграція загальноосвітнього закладу,
Фастівського районного еколого-етнографічного центру, державного підприємства
«Фастівське лісове господарство», а також вищих навчальних закладів, державних і місцевих
органів влади, інших промислових підприємств, громадських організацій, засобів масової
інформації.
Фастівський районний еколого-етнографічний центр здійснює методичну підтримку
учнівському лісництву, виділяє години гурткової роботи, допомагає в участі у зльотах, акціях,
конференціях. Регулярно проводить засідання творчої групи керівників учнівських лісництв,
на які виносяться сучасні і актуальні питання формування в учнів екологічної культури і
мислення, орієнтації на професії, пов’язані з лісовим господарством.
Ситуація, яка склалась на сьогоднішній день вимагає таких форм організації
навчальних занять із дітьми, які в максимальній мірі сприяли б становленню ключових
екологічних компетентностей випускника. В існуючих соціально-економічних умовах
учнівське лісництво є однім з найефективніших форм професійного і соціального
самовизначення, підготовки до праці, виховання дбайливого ставлення до природи, навичок
правильного природокористування, отримання професійних знань, досвіду, в галузі
лісогосподарської діяльності
Розгалужена мережа багаторівневих соціальних зв'язків дозволяє розширити
масштаб діяльності учнівського лісництва, забезпечує різноманітність форм і
напрямків його роботи:
 дослідницька робота по охороні, вивченню і відновленню лісових екосистем;
 розвиток навичок проектної діяльності;
 оволодіння основами лісогосподарських наук;
 профорієнтація;
 формування основ екологічної культури яка відповідає сучасному рівню екологічного
мислення;
 збагачення досвіду вирішення екологічних проблем;
 природоохоронна і просвітницька робота.

Дорогинське учнівське лісництво стає джерелом інноваційного досвіду для інших
освітніх закладів регіону. Встановлення тісних контактів із базовим підприємством сприяє
отриманню юними лісівниками міцних лісоекологічних знань, а також використання
матеріальної бази як лабораторії у природі для реалізації практичної частини.
Необхідною умовою функціонування учнівського лісництва вважається закріплена за
ним територія лісової ділянки. На закріплену ділянку виготовлені належним чином
оформлені у типографії Таксаційний опис та План лісової ділянки. За учнівським лісництвом
також закріплено 2 короба для вирощування сіянців лісових культур, лісовий розсадник
учнівського лісництва, 0.2 га шкілки декоративних рослин. Виділена лісова ділянка — це
лісовий масив, в якому є молодняки, середньовікові, пристигаючі і стиглі насадження. На
одній із ділянок росте пам’ятка природи «Сосна вікова», занесена в реєстр Природнозаповідного фонду Київської області. Створені лісові культури з різними схемами змішування
лісових порід. Тут протікає річка Шкарівка, на якій збудовано два лісові ставки, з багатим
видовим водно-болотяним різноманіттям флори і фауни. Збудовано вольєр, в якому
утримується далекосхідний інтродуцент – олень плямистий, а також знаходяться
підгодівельні споруди для інших копитних лісу. На садибі лісництва встановлене погруддя
основоположника вчення про ліс Г.Ф. Морозова. Облаштовані рекреаційні зони для
відпочинку населення. Все це дало змогу створити екологічну стежину «Дивосвіт лісу» з
цікавими об’єктами і зупинками, проводити на ній екскурсії для учнів школи та інших
гостей,
здійснювати
науково-дослідницьку,
лісогосподарську,
просвітницьку та
природоохоронну діяльність. Екологічна стежина дає змогу знайомитись із природними
екосистемами, тут наявні ділянки недоторканої «дикої природи», а також і антропогенні
ландшафти, що дозволяє проводити порівняльне вивчення природного і перетвореного
середовища, вчитися прогнозувати наслідки діяльності людини.
Щорічна акція «Майбутнє лісу у твоїх руках» проходить із залученням працівників
районної державної адміністрації, Дорогинської сільської ради, вихованців будинків
сімейного типу разом із своїми наставниками, настоятеля місцевої церкви, учнів із Київських
шкіл. У Дорогинському лісництві учасники акції разом із Дорогинським учнівським
лісництвом за кілька годин створюють лісові культури на значній площі найбільш
традиційним способом – за допомогою меча Колесова, ознайомлюються також
із
механізованою посадкою сіянців.
Про важливість збереження, примноження та невиснажливе використання лісових
насаджень наголосив директор держлісгоспу Чемерський О.Ю.: «Ми проводимо цю акцію
щороку для привернення уваги молоді і громадськості до питання створення нових лісів.
Громадськість активно цікавиться всіма аспектами господарювання лісівників, але ліс
починається з того, що ми сьогодні робимо гуртом».
З метою розвитку науково-дослідницьких компетенцій учнів укладені договори про
співпрацю з вищими навчальними закладами, які готують фахівців лісівничого профілю:
Національним університетом біоресурсів та природокористування (м. Київ) та Національним
аграрним університетом (м. Біла Церква). Співробітництво з Київською обласною Малою
академією наук учнівської молоді, Центром творчості дітей та юнацтва Київщини, на основі
інтеграції загальної та позашкільної освіти дало змогу створити єдине освітнє середовище,
максимально наблизити послуги додаткової освіти до школяра, стало потужним стимулом
для розвитку дослідницької діяльності вихованців. Воно допомагає оптимізувати
використання матеріальної бази партнерів – Дорогинського лісництва ДП «Фастівське лісове
господарство», максимально ефективно координувати освітній процес на всіх рівнях
взаємодії, від чого він стає більш мобільним і особистісно зорієнтованим. Науковці кафедри
«Відтворення лісів та лісової меліорації» ННІ лісового та садово-паркового господарства»
допомагають обрати актуальні теми для досліджень, здійснюють консультування юних
лісівників, практичний супровід науково-дослідницької діяльності.
Діяльність учнівського лісництва по формуванню гармонійно розвинутої, соціально
активної особистості – це не епізодичний захід, а цілісна, спланована цілорічна робота, яка

наповнена глибоким емоційним змістом. Спільна діяльність з різними установами та
організаціями, об’єднаних загальною метою – виховання екологічно компетентісного
громадянина – дає свій результат. Не варто оцінювати результативність роботи учнівського
лісництва лише за кількістю перемог у конкурсах, числом буклетів, плакатів чи акцій.
Найважливішим є те, що робота в учнівському лісництві сприяє формуванню екологічно
грамотних і освічених людей, які любов до своєї Батьківщини доводять через виконання
низки практичних справ.
Розвиток взаємовигідної співпраці із партнерами дають можливість урізноманітнити
напрямки діяльності учнівського лісництва, більш глибоко вникати в ті питання.
ДП
«К и їв с ь к а
л іс о в а
на у к овод о с л ід н а
с т а н ц ія »

Ф а с т ів с ь к и й
ра йонний
екол огое т н о г р а ф іч н
ий центр

ДП
"Ф а с т ів с ь к
е л іс о в е
господ арс
т во"

Н а ц іо н а л ь н и
й у н ів е р с и т е т
б іо р е с у р с ів і
природ ок ори
ст ува ння

Н а ц іо н а л ь н и й
а гра р ний
у н ів е р с и т е т м.
Б іл а Ц е р к в а

К о ме р ц ій н і
о р г а н із а ц ії

Д орогинсь
ке
у ч н ів с ь к е
л іс н и ц т в о

Д орогинськ а
с іл ь с ь к а
рада
К и їв с ь к а
Ма л а
а к а д е мія
наук
у ч н ів с ь к о ї
мо л о д і

Ц ент р а л ьн
ий
Б о т а н іч н и й
сад
м.К и є ва

Ф а с т ів с ь к и
й
д ерж авний
к раєзнавч и
й му з е й
Ф а с т ів с ь к а
с т а н ц ія
ю них
н а т у р а л іс т і
в

Взаємодія учнівського лісництва з установами і організаціями

ІННОВАЦІЙНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО САДИВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ IN VITRO
Чорнобров Оксана Юріївна,
кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач науково-дослідної лабораторії
біотехнології рослин
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Боярська лісова дослідна станція», м. Боярка
Наразі розроблення інтенсивних технологій одержання деревних рослин із заданими
параметрами якості з використанням новітніх біотехнологій є одним із пріоритетних
напрямів розвитку науки в Україні. Слід зазначити, що наявні методи вегетативного
розмноження для окремих деревних видів рослин, надзвичайно трудомісткі й малоефективні
та не дозволяють одержувати необхідну кількість укорінених живців від господарських
цінних генотипів. Через наявність постійно прогресуючого інфекційного фону та відсутність
досконалих методів вирощування, необхідність розробки технології мікроклонального
розмноження деревних рослин потребує значної уваги не лише у системі комплексного
масового розмноження високоякісного садивного матеріалу, а й для їх оздоровлення. Окрім
того, метод культури тканин in vitro є ефективним способом збереження та відтворення
цінного генофонду деревних рослин і зручною моделлю для подальших наукових досліджень
(клітинна і генетична інженерія, культура протопластів, індукований мутагенез тощо).
Нині в Україні лабораторії біотехнологічного профілю, основною метою яких є
одержання високоякісних рослин in vitro, функціонують при науково-дослідних установах.
Однак лише незначна їх кількість досліджує особливості застосування технологій in vitro для
ефективного мікроклонування деревних рослин, особливо вікових екземплярів. Однією з них
є науково-дослідна лабораторія біотехнології рослин ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»
(далі – лабораторія). Основними напрямами діяльності лабораторії є: науково-дослідна,
інформаційно-просвітницька, навчально-методична та науково-консультаційна.
Наразі дослідження в лабораторії спрямовані на: добір високопродуктивних рослиндонорів з цінними ознаками; створення ефективних технологій мікроклонального
розмноження рослин; оздоровлення рослин за використання культури апікальних меристем,
хіміо- та термотерапії; дослідження впливу регуляторів росту на процес дедиференціації та
диференціації тканин рослин in vitro; розроблення збалансованих живильних середовищ;
створення колекції рослин in vitro; визначення оптимальних способів адаптації рослинрегенерантів до умов in vivo; підвищення продуктивності рослин за використання сучасних
біотехнологій.
Для досліджень використовуємо рослини роду Quercus L., Pinus L., Tilia L., Betula L.,
Metasequoia Miki, Populus L., Salix L., Fragaria L., Hydrangea L., Saintpaulia Wendl., Rósa L.,
Kalanchoe Adans., Schlumbergera Lem., Crassula L., Muscari Mill. тощо. Як експлантати
застосовуємо: меристеми, бруньки, фрагменти пагонів, стебла, листкові пластинки, зародки,
насіння тощо. Їх стерилізація проводимо у розчинах етилового спирту, хлориду ртуті,
гіпохлориду натрію, нітрату срібла, антибіотиків, пероксиді водню, фенолі тощо [1−5].
Рослинний матеріал культивуємо на базових живильних середовищах за прописом MS
(Murashige & Skoog, 1962) [6], WPM (McCown & Lloyd, 1981) [7], DKW (Driver & Kuniyuki,
1984) [8] тощо у авторській модифікації. До середовищ додаємо регулятори росту
(цитокініни, ауксини, гібереліни), сорбенти, вуглеводи, амінокислоти, антиоксиданти тощо.
Показник кислотності (рН) середовища доводимо до рівня 5,6−5,9. Для масового
тиражування використовуємо різні типи регенерації in vitro. Рослини-регенеранти
культивуємо за загальноприйнятою методикою [1−5] у світловому приміщенні й термостаті
за температури 24±1°С і освітлення 2,0−3,0 клк із 16-годинним фотоперіодом та відносною

вологістю повітря 70−75 %. Асептичні умови створюємо за методами, загальноприйнятими у
біотехнології [1−5]. Методи досліджень: біотехнологічні (культура тканин рослин in vitro,
мікроклональне розмноження, калюсна культура, ембріокультура тощо), статистичні (середнє
арифметичне, стандартна похибка, однофакторний кореляційний аналіз).
На основі розроблених біотехнологій у лабораторії створено колекцію рослин in vitro,
яка налічує 11 видів, 10 сортів й 5 культиварів та представлена: лісотвірними рослинами;
рослинами для озеленення населених пунктів та жилих приміщень; швидкорослими
рослинами для потреб біоенергетики; рослинами, що занесені до Червоної книги України у
статусі рідкісних та зникаючих; ягідними рослинами (див. рисунок 1).

Рисунок 1 – Рослини-регенеранти на різних варіантах модифікованих живильних
середовищах за строго контрольованих умов in vitro
У результаті проведених досліджень створено ефективні технології для масового
мікроклонального розмноження рослин за використання активації росту наявних меристем
експлантатів, прямого і непрямого морфогенезу. Установлено умови ефективної стерилізації
(понад 90 %) типів експлантатів, ізольованих із рослин-донорів у різні фенологічні фази.
Розроблено збалансовані живильні середовища для різних етапів та типів індукованого
морфогенезу рослин in vitro. Підібрано ефективні процедури стабілізації росту тканин
деревних рослин, що дозволяє отримувати понад 60 % регенераційноздатного рослинного
матеріалу in vitro. Одержано оздоровлені рослини-регенеранти, їх стабілізовано і
мультипліковано in vitro для масового мікроклонального розмноження (див. рисунок 2).
Культивовані рослини in vitro − високоякісні, оскільки генетично-однорідні,
оздоровлені, безвірусні та «омолодженні». Нами розроблені ефективні регламенти із
адаптації рослин-регенерантів до умов відкритого ґрунту [9−19] (див. рисунок 3).
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Рисунок 2 – Послідовність етапів мікроклонального розмноження рослин
Quercus robur in vitro: а) введення експлантатів у культуру in vitro: грибне інфікування,
5 доба культивування; б) асептичні життєздатні мікропагони на WPM, 30 доба культивування;
в) нежиттєздатні рослини, 60 доба; г) стабілізовані мікропагони рослин на WPM, 15 доба; д)
загальний вигляд кореневої системи рослин; є) активно-ростучі рослини-регенеранти у
культуральному приміщенні за контрольованих умов.
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Рисунок 3 − Одержання рослин-регенерантів роду Salix L. за використання
технологій in vitro: а – листкові пластинки як експлантати; б – пухка калюсна тканина
рослин МС з 0,5 мг∙л-1 2,4-Д і 1,0 мг∙л-1 ІОК; в − морфогенна калюсна тканина рослин МС з
2,0 мг∙л-1 БАП; г – рослини-регенеранти на МС б/г; д – загальний вигляд кореневої системи
рослин; є – адаптовані до умов відкритого ґрунту рослини після in vitro.

Одержані, із використанням біотехнологічних методів, оздоровлені від грибних і
бактеріальних захворювань, генетично-однорідні й адаптованих до умов відкритого ґрунту
деревні рослини-регенеранти використовуються для потреб лісовідновлення та
лісорозведення, плантаційного вирощування, створення маточних й біоенергетичних
плантацій тощо.
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РОЛЬ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ПРИМНОЖЕННІ
ЛІСІВ РІДНОГО КРАЮ
Дулеба Уляна Василівна
Тернопільський обласний центр
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Значення лісу в природі та житті людини важко переоцінити, воно величезне і
багатогранне. І лише останнім часом гостро постало питання про захист лісу, його
відновлення і дбайливе використання
Одним з важливих завдань нашої країни є відновлення лісів і створення нових лісових
насаджень. Для здійснення цієї мети важливо ще в шкільні роки знайомити учнів з
професією лісівника, давати можливість їм самим працювати в лісі.
Учнівські лісництва – це потужна сила у формуванні справжніх природолюбів,
дбайливих господарів лісу. Юні лісівники виготовляють шпаківні і синичники, збирають
плоди і заготовляють насіння лісових порід, охороняють мурашники, висаджують молодий
ліс, займаються дослідницькою і природоохоронною роботою. Але перш за все шкільне
лісництво – це зелена лабораторія, де школярі вчаться досліджувати навколишній світ, де
прищеплюється любов до природи, до рідного краю.
З метою примноження, відтворення та збереження лісових ресурсів в Тернопільській
області працює 12 учнівських лісництв.
Основною метою учнівських лісництв нашої області є поглиблення знань про ліс та
діяльність у ньому людини, виховання в учнів почуття любові і бережливого ставлення до
природи рідного краю, яка з кожним роком потребує більш раціонального підходу до
використання її ресурсів, а також обов’язково відновлення місцевих лісових багатств та їх
охорони.
Члени учнівських лісництв опановують ази лісівничої справи, вчаться застосовувати
набуті знання на практиці. Учні знайомляться з декоративними деревними і кущовими
видами, лікарськими рослинами, рідкісними та зникаючими видами, вчаться визначати
абсолютну вагу насіння, його схожість та придатність до висівання, проводити живцювання,
вивчають методи зйомки обходів, визначають площі обходів, засвоюють методи орієнтування
у лісі, визначають об’єм дерева за площею поперечного зрізу, вивчають шкідників лісу,
збудники хвороб та методи боротьби з ними. З настанням сприятливих погодних умов юні
лісівники задіяні до лісогосподарських робіт: вирощують посадковий матеріал, заготовляють
живці деревних та кущових рослин. Вони беруть участь у посадці лісу, доглядають за
лісовими культурами. Поряд з посадкою лісу та доглядом за лісовими культурами, учні
займаються озелененням територій школи, лісництва.
Одним із результатів широкого впровадження екологічних знань є участь учнівських
лісництв у різноманітних цікавих фенологічних спостереженнях і дослідженнях лісових
насаджень. Це сприяє підвищенню розуміння цінності природи, вихованню дбайливого
господарського ставлення до лісових багатств, набуттю практичних навичок активної
діяльності в сфері екології і захисту лісів.
Так, на базі Сосулівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Чортківського району
працює учнівське лісництво (керівник Погріщук Оксана Карлівна). До роботи даного
лісництва залучені учні 8-9 класів.
Учнівське лісництво працює по таких основних напрямках: навчально-виховна,
дослідницька і природоохоронна діяльність. Юні лісоводи займаються науководослідницькою роботою з вивчення біологічних особливостей лісових дерев і чагарників,

трав’янистих рослин, представників тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів
занесених до Червоної книги України, проводять моніторинг стану лісових насаджень, різні
експерименти. Виконуючи дослідницьку роботу, юні лісівники вчаться спостерігати,
узагальнювати матеріал, робити висновки, а також застосовувати набуті знання в практичній
роботі.
Підвищення продуктивності дубових лісів, їхнє оздоровлення, збереження і
відтворення – одна з важливих проблем даного лісництва.
Вихованці учнівського лісництва допомагають у зборі насіння, приймають участь у
посадці дерев, охороняють рідкісні рослини, підгодовують птахів взимку, навесні та влітку
розчищають джерела, знищують стихійні смітники.
Члени учнівського лісництва — активні учасники природоохоронних конкурсів,
проектів, акцій «Птах року», «Посади калину», «Замість ялинки — зимовий букет»,
«Годівничка», «Першоцвіти», «Ліси для нащадків», «Збережемо чисте довкілля», «Майбутнє
лісу — в твоїх руках» та багато інших. За свою діяльність юні лісівники нагороджені
грамотами, дипломами, цінними подарунками.
На базі державного підприємства «Чортківське лісове господарство», Гермаківського
лісництва понад 35 років створено учнівське лісництво «Юний лісник», керівником якого є
вчитель біології — Никирса Марія Федорівна.
Основою діяльності учнівського лісництва є організація навчально-виховного процесу,
експериментальної роботи, продуктивної праці та дозвілля дітей.
Члени учнівського лісництва залучаються до виконання таких видів роботи:
- посадка молодого лісу, догляд за лісовими плантаціями, вирощування посадкового
матеріалу, озеленення населених пунктів;
- заліснення ярів та балок, створення полезахисних смуг та лісових захисних
насаджень на берегах річок, водойм, виявлення та охорона рідкісних рослин, пам’яток
природи;
- заготівля лікарської сировини, грибів, збирання насіння деревних і чагарникових
порід;
- підгодівля диких тварин, охорона і приваблювання птахів, розселення і охорона
мурашників, тощо.
Протягом останніх років в Гермаківському дендропарку юні лісівники проводили
спостереження за магнолією, тисом ягідним та горіхом чорним, акліматизацією деревних і
чагарникових екзотів, вивчали методи живцювання і щеплення рослин, допомагали
працівникам лісництва збирати насіння, шишки, жолуді, горіхи для розмноження,
розмножували магнолію насінням, а тис ягідний – живцюванням.
В рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» було проведено впорядкування території
школи.
На подвір’ях односельців, які боролися за волю України, діти висадили кущі калини.
В зимовий період члени учнівського лісництва піклуються про птахів, виготовляють
годівнички, розвішують шпаківні.
Школярі беру активну участь у різних природоохоронних заходах. Зокрема, таких як
«Посади калину», конкурсі малюнків «Майбутнє лісу в твоїх руках».
Вихованцями учнівського лісництва проводились конкурси на екологічну тематику,
вікторини, ігри, виставки книг про природу, аплікацій із виробів з природних матеріалів.
В Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді щороку проводиться зліт юних натуралістів. У роботі Зльоту беруть участь вихованці
учнівських лісництв, учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти області.
Юні лісівники достойно презентують свою роботу і практичну природоохоронну
діяльність по збереженню та примноженню лісових культур, діляться досвідом із
впровадження результатів своєї дослідницької роботи у практику лісового господарства.
Зберегти ліси для майбутніх поколінь – завдання не лише дорослих, а й учнів.

Залучення вихованців учнівських лісництв до навчально-виховної, практичної і
науково-дослідницької роботи сприяє розширенню їх світогляду, вихованню екологічної
культури і екологічного мислення та дає змогу відчути себе господарем на рідній землі. В
результаті цього виховується відповідальність за збереження навколишнього середовища.

УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – НАЙДІЄВІШИЙ СПОСІБ
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ
Кузьмінська Валентина Василівна
Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Одним із найбільших багатств, якими наділена наша держава і вся планета Земля, є
ліс. Справді, ліс – дивовижне творіння природи, яке ми пізнаємо через рослинний та
тваринний світ. Ліс для людини – джерело необхідних їй ресурсів. Окрім цього, він має
естетичне, оздоровче, рекреаційне, науково-освітнє та виховне значення. Як тільки не
називають ліси: зелена фабрика, зелена планета, зелений щит життя. І в цих коротких
висловах-характеристиках все зрозуміло. Адже ліс – це своєрідний, особливий світ,
незбагненне сплетіння корисного і прекрасного.
У збереженні цього скарбу і примноженні його багатств є часточка праці юних
лісівників Чернівецької області. На кінець 2018 року на Буковині працювало 25 учнівських
лісництва та гуртків «Юні лісівники», «Лісівники-дендрологи», до роботи в яких залучено
близько 700 учнів, які доглядають 1345, 54 га лісу. Завдяки чіткій скоординованій роботі
Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
лісівників Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства, наші
учнівські лісництва є одними з кращих в Україні. Про це свідчать численні відзнаки і
перемоги на всеукраїнському рівні.
Юні лісівники краю беруть активну участь у посадці дерев і кущів, відновленні лісу,
заготівлі насіння деревних порід, дикоростучих плодів, зборі лікарської сировини,
виготовленні годівниць, зимовій підгодівлі тварин, охороні мурашників тощо. Велика увага
приділяється пропаганді природоохоронних знань серед населення, веденню дослідницької
роботи.
Члени учнівських лісництв разом із лісівниками дбають про чистоту лісу – вони
завжди є активними учасниками акцій із прибирання масивів від сміття.
На територіях, закріплених за учнівськими лісництвами, прокладено маршрути
навчально-пізнавальних екологічних стежок. В учнівських об’єднаннях працюють екологічні
агітбригади, клуби і секції. В кабінетах лісового господарства зібрано багатий інформаційний
матеріал про лісові ресурси області, лісорозведення, лісозахист, роздатковий матеріал,
колекції та гербарії.
Найбільше уваги розвитку учнівських лісництв приділяється у Сторожинецькому,
Заставнівському, Вижницькому, Глибоцькому, Кіцманському та Хотинському районах.
Вже багато років поспіль плідно працює Чудейське учнівське лісництво Чудейської
ОТГ, яке об’єднує в своїх рядах 70 учнів 10-11 класів. За лісництвом закріплене урочище
«Зубровиця» загальною площею 733 га, а також розсадник площею 1,0 га, де вирощується
посадковий матеріал та проводиться дослідницька робота.
В 2018 році, згідно завдань Сторожинецького держлісгоспу, під керівництвом
лісничого Веля М.Г., учні провели дослідження по вивченню впливу мінеральних добрив на
ріст і розвиток сіянців дуба черешкового. Результати своїх досліджень юннати представляли
на обласному зборі юних лісівників.
За сприяння Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства та Чудейського лісництва, в школі оформлено належним чином кабінет
лісознавства та кабінет механізації лісового господарства. В цьому році, адміністрація
Сторожинецького держлісгоспу обладнала кабінет лісознавства телевізором та DVDпрогравачем. Слід зазначити, що держлісгосп та лісництво постійно надають школі посильну
матеріальну допомогу по ремонту школи, організації екскурсій у Вижницький національний
парк, Берегометський еколого-просвітницький центр, м. Кам’янець-Подільський, м. Яремче,

Сторожинецький лісовий коледж тощо. Крім того, спеціалісти лісництва постійно проводять
профорієнтаційні бесіди з старшокласниками, залучають їх до проведення сумісних свят,
урочистих зборів, радіолінійок. Великий об’єм профорієнтаційної роботи з учнівською
молоддю лісівники вміло поєднують із практикою залучення дітей безпосередньо до
виконання лісогосподарських робіт, щоб підростаюче покоління сповна відчувало щоденну
кропітку лісівничу працю. Працівники лісгоспу читають лекції і проводять практичні
заняття, екскурсії структурними підрозділами підприємства.
Юні лісівники проводять значну пропагандистську роботу на екологічну тематику
серед населення та школярів молодшого шкільного віку. Цього року вони підготували та
провели «День зустрічі птахів», тиждень лісу, свято з нагоди «Дня працівників лісу» за участі
почесних гостей-ветеранів лісової промисловості та інші.
Як підсумок активної роботи співпраці школи з лісництвом протягом минулого року
юними лісівниками зібрано; жолудів дуба черешчатого – 200 кг, горішків бука лісового – 30
кг, шишок ялиці білої – 300 кг, шишок ялини європейської – 100 кг, заготовлено: 0,5 т сіна,
0,5 т топінамбуру, 300 шт. віників, посіяно насіння деревних порід в лісовому розсаднику на
площі 0,05 га. Під час проведення виробничої практики проведено рубку догляду за
молодняком на площі 1 га.
В рамках Всеукраїнської акції «Зелений паросток майбутнього» висаджено 1 га лісу
на землях, переданих сільською радою для лісорозведення Сторожинецькому держлісгоспу, а
також 50 шт. саджанців туї пірамідальної на подвір’ї школи.
За роки функціонування Чудейського учнівського лісництва більш 1500 хлопців і
дівчат здобули в ньому трудове загартування. Більше 100 з них закінчили вищі і середні
спеціальні заклади лісового господарства: Львівський лісотехнічний університет,
Сторожинецький лісовий коледж, Хустський лісовий технікум. 7 випускників навчаються в
даний час в лісотехнічних закладах. Більшість працівників Сторожинецького держлісгоспу –
випускники Чудейського учнівського лісництва.
В 2018 році на базі Чудейського учнівського лісництва проводився обласний семінар
для керівників учнівських лісництв та гуртків дендролого-лісівничого напряму «Розвиток
творчих здібностей вихованців засобами експериментально-дослідницької роботи».
Слід відмітити належну організацію роботи Куликівського учнівського лісництва
«Мрія» Герцаївського району (керівник Тодерян А.І.). Учні доглядають за 15 га лісу,
проводять весняні та літні роботи в лісорозсаднику площею 0,05 га, надають допомогу
працівникам Тарнавського лісництва в справі збереження лісу від пожеж і самовільних
рубок. Під пильною охороною юних лісівників знаходяться пам’ятки природи: «Чотири
велетня» (дуби віком 500 років) площею 0,4 га, «Дубовий праліс» площею 12 га, «Зруб»
площею 9,1 га, «Праліс ясена звичайного» - 5,7 га та інші. Всього 133 га.
В цьому році вихованці лісництва виготовили 10 годівниць для косуль, 43 годівниці
для птахів, 50 шпаківень і синичників, зібрали понад 100 кг лікарської сировини.
На базі Тарнавського лісництва юннати вирощують ехінацею пурпурову, виконують
великий обсяг робіт у розсаднику під керівництвом досвідчених фахівців.
Весною юні лісівники досліджували причини виникнення осередків хвороб та
масового розмноження ентомошкідників ялини. Також, під керівництвом старшого майстра
Тарнавського лісництва Тодеряна О.В., проводили дослідницько-експериментальну роботу
«Оцінка фітосанітарного стану бучин Тарнавського лісництва», «Деякі аспекти ерозійного
процесу на території Тарнавського лісництва Чернівецького держлісгоспу» та «Методи
поновлення лісу на території Тарнавського лісництва». Результати своїх досліджень учні
представляли на обласному зборі юних лісівників і здобули І місце та право представляти
Чернівецьку область на ХІІ Всеукраїнському зльоті команд учнівських лісництв, який
відбувся на теренах Сумщини. Юні лісівники Куликівського НВК гідно представили область
на Всеукраїнському заході, посівши ІІ місце в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт.
У квітні 2018 року, юні лісівники активно включились у Всеукраїнську акцію
«Майбутнє лісу у твоїх руках». Результат був таким: посаджено – 17764 шт. сіянців та

саджанців загального призначення на площі 2,3 га. Також, вихованка учнівського лісництва
посіла І місце в обласному етапі конкурсу на кращий твір «Людина та ліс» і була
нагороджена грошовою премією.
Та не тільки перемогами у різноманітних конкурсах та відзнаками на всеукраїнському
рівні пишаються вихованці учнівських лісництв області. Багато колишніх випускників
учнівських лісництв працюють у галузі лісового господарства або ж нині опановують
професії, пов’язані з лісовим господарством. І це найцінніше.
Щоб стати справжнім лісівником, мало отримати спеціалізовану освіту. Треба любити
ліс. Необхідно знати, як діяти, коли він потребує людських рук. А ліс любить сильних,
працьовитих та терплячих. Випадкові люди не можуть працювати в лісі, де необхідні
самовіддача та самовідданість.
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Однією із традиційних форм залучення учнівської молоді до природоохоронної
діяльності є учнівські лісництва та гуртки юних лісівників. Відчутну роль відіграють ці
трудові об’єднання і як осередки профорієнтації. Враховуючи провідну роль профілізації
навчання у старших класах, можна вважати одним з основних завдань поточного моменту
підвищення ефективності та якості організації роботи учнівських лісництв, створення
оптимальних умов для проведення навчальних та практичних занять із лісового
господарства,
організації
дослідницької,
природоохоронної
роботи,
здійснення
допрофесійної підготовки молоді.
Учнівське лісництво Горошовецького ЗЗСО, створене у 2004 році, з 2018 року є
опорним учнівським лісництвом Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді. Найактивніші його члени є також вихованцями секції «Зоологія»
виїзної очно-заочної біологічної школи та гуртка «Юні лісівники» Чернівецького ОЦЕНТУМ.
Основні напрями роботи – практична, дослідницька, природоохоронна, просвітницька,
профорієнтаційна. Члени учнівського лісництва тісно співпрацюють з лісничими
Заставнівського лісництва АПК та Чорнівського лісництва. Головним пріоритетом вивчення є
ліс як екосистема: вирощування лісу та догляд за ним, збирання насіння, охорона
мурашників, рідкісних рослин, вивчення лікарських рослин та їх заготівля, охорона та
прочищення лісових джерел, дослідження фауни.
Села Горошівці та Боянчук розміщені у західній частині Хотинської височини. Ліси
навколо них, крім задоволення господарських потреб у деревині, мають велике
природоохоронне значення. Вони виконують ґрунтозахисні, водо- і кліматорегулюючі
функції. З побічних користувань в лісі мають місце збір грибів та ягід, лікарської сировини
мешканцями села для власних потреб. До території Горошовецької сільської ради, станом на
1998 рік, належало 1186 га лісу, закріпленого за Чернівецьким держлісгоспом; площа
лісового фонду спілки, згідно земельного балансу району, а також площа, визначена
лісовпорядкуванням, складала 163,1 га Заставнівського державного спеціалізованого
лісництва АПК (колишнє лісове господарство селянської спілки «Дружба»). На даний час
площу зменшено до 152,2 га у зв’язку із вилученням з лісового фонду та переведенням у
господарські землі колишнього панського парку (≈1,5 га), на території якого зростають
екзотичні для регіону та рідкісні деревні культури, а також заплавних лісів – вербових
заростей уздовж Горошовецького потоку (загальною площею ≈9,5 га).
Усі ліси колишнього колгоспу «Дружба», прилеглі до села, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44, віднесені до 2-го лісотаксового
поясу, І розряду такс. Існуючий розподіл лісів за розрядами такс відповідає цій постанові і
сучасним економічним умовам.
Головними лісоутворюючими породами є бук лісовий, граб звичайний, дуб
черешчатий, черешня, в’яз шорсткий, клен польовий, береза бородавчаста, осика, ясен
звичайний. У підліску поодиноко і розсіяно трапляються ліщина звичайна, бруслина

європейська, свидина кров’яна, ожина шорстка, рідше – бузина чорна, калина-городовина,
клокичка пірчаста. У трав’яному покриві зустрічаються фіалка лісова, осока волосиста,
веснівка дволиста, підлісник європейський, анемона дібровна, копитняк європейський,
медунка темна, зірочник лісовий, дзвоники ріпчастовидні, печіночниця звичайна та ін.
Ділянка лісу, яку досліджують юннати, розміщена на сході села Горошівці. На
південний схід від неї знаходиться с. Чорнівка Новоселицького району, а на північний схід –
с. Добринівці. Це – ділянка № 5 площею 43,1 гектари (за планом лісонасаджень від 1998 р.)
чи більша її частина – ліворуч від дороги на Чорнівку – за новим планом лісонасаджень.
Ділянка розбита на 10 виділів (з 1-го по 8-й та 11 і 12-й); виділи 9-10 й розміщені праворуч
від дороги.
Ландшафт на цій ділянці горбистий, на ній зростають різні породи хвойних та
твердолистяних і м’яколистяних порід. Західна частина масиву покрита штучним
лісонасадженням з сосни звичайної та червоного дубу, вершина гори поросла ялиною та
ялицею, а на східній частині ростуть липа, граб звичайний, дуб червоний та звичайний, бук
лісовий, явір, горіх, робінія та плодові дерева. На цій території раніше розташовувався хутір,
який складався з 4 хат. Цей кут, розміщений за межами села на відстані близько 2 км,
називають «біля Микити», на згадку про господаря, який проживав тут в одній з садиб, і в
якого було найбільше дітей на все село – 12 чоловік досягли дорослого віку. На даний момент
тут залишилась одна жителька – Ганна Осадчук. Усі інші жителі хутора виїхали і зараз
проживають у інших місцях, або померли, а їхні садиби занепали.
У виділах 2, 4 та 8, частині виділу 6 з 1947 року до 1960-х років було посаджено
фруктовий сад та виноградник площею 10 га. Пізніше сад та виноградник було вирізано і
посаджено тут осику, ялицю звичайну, дуб червоний, а де-не-де залишилися фруктові дерева.
У виділі 1 на площі 13,5 га були зроблені тераси під фруктовий сад, але його, з невідомих
причин, не посадили. На цих терасах у кінці 1960-х – початку 1970-х років було посаджено
ліс з ялиці, дубу червоного. На місцях, де були колись підсобні господарства та городи,
подекуди залишилися фруктові дерева. Тут знаходяться дві криниці з хорошою питною
водою, які доглядають учні нашої школи.
Описану ділянку вихованці ОЗБШ та гуртка «Юні лісівники» досліджують з 2010
року. Юннати її назвали – урочище «Ліс біля Микити». У квітні цього ж року на базі
Горошовецького ЗЗСО та на даній ділянці лісу було проведено обласний семінар-нараду
керівників шкільних лісництв на тему «Розвиток творчої особистості в умовах діяльності
шкільних лісництв Заставнівського району». Вихованці показали роботу у своїй природній
лабораторії – в лісі біля мурашників. Об’єктом їх спостережень, вивчення та охорони є 5
мурашників. В процесі досліджень юннати на замовлення вчених зібрали та передали для
наступного вивчення тваринний матеріал, який був використаний для порівняльного аналізу
фенетичної структури просторово розмежованих популяцій рудих лісових мурах.
Для організації дієвої охорони як окремих видів, так і флористичних та фауністичних
комплексів, вихованці разом з викладачами під час екскурсійно-лекційних та практичних
занять виявляють місця зростання раритетних рослин, місця перебування рідкісних та
зникаючих тварин, складають таблиці спостережень, наносять місця виявлення на схематичні
карти, проводять оцінку щільності населення та аналізують причини зміни чисельності
окремих видів. Паралельно юннати знайомляться з типовими, фоновими видами рослин і
тварин, фотографують їх у природі, визначають, збирають гербарій та ентомологічну
колекцію тощо.
В урочищі та прилеглих до нього територіях виявлені місцезростання не менше, як 17
«червонокнижних» видів рослин з 9 родин: цибулі ведмежої (Allium ursinum L.), підсніжника
білосніжного (Galanthus nivalis L.), білоцвіту весняного (Leucojum vernum L.), шафрану
гейфеліва (Crocus heuffelianus Herb.), лілії лісової (Lilium martagon L.), зозулинців
(Anacamptis sp.), булаток (Cephalanthera sp.), зозулиних черевичків (Cypripedium calceolus L.),
коручки чемерникоподібної (Epipactis helleborinae (L.) Crantz), коручки пурпурової (E.
purpurata Smith), зозулиних сліз яйцеподібних (Listera ovata (L.) R.Br.), гніздівки звичайної

(Neottia nidus-avis (L.) Rich.), любки дволистої (Platanthera bifolia (L.) Rich.), місячниці
оживаючої (Lunaria rediviva L.), горицвіту весняного (Adonis vernalis L.), береки (Sorbus
torminalis (L.) Crantz), беладони (Atropa bella-donna L.) та регіонально рідкісної зимолюбки
зонтичної – Chimaphila umbellata (L.) W. Barton тощо. З них 7 видів занесені до Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES) та 1 – до додатку 1 Бернської
конвенції (БК).
Для порівняння скажемо, що усього на території Заставнівського адміністративного
району зареєстровано 55 видів рослин, занесених до Червоної книги України, з яких
забезпечено охороною близько половини (28 видів). На території Хотинської височини
зареєстровано 47 видів рослин, занесених до ЧКУ (2009), з яких 20 занесено до списків
CITES, 4 – до додатку 1 БК та 1 – до Європейського червоного списку (ЄЧС).
У результаті досліджень в околицях Горошівців виявлено 9 видів ранньоквітучих
трав’янистих рослин, які належать до 8 родин. Три з них належать до рідкісних та підлягають
охороні: підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний, шафран Гейфеля. На основі
багаторічних спостережень скдено карту – схему ділянок, де ростуть первоцвіти,
проаналізований характер розміщення рослин (рівномірно – 3 види, групами – 3, розсіяно –
1, рідкими скупченнями – 2).
Багата й різноманітна ентомофауна нашого експериментального майданчика. На
досліджуваній території виявлено понад 50 видів денних булавовусих метеликів з семи
родин: Косатцеві – Papilionidae, Білани – Pieridae, Синявці – Lycaenidae, Бархатниці –
Satiridae, Перламутрівки – Nymphalidae, Товстоголовки – Hesperiidae, Ріодиніди – Riodinidae.
Фоновими видами є очко чорно-буре (Aphantopus hyperantus L.), волове око (Hyponephele
jurtina (L.)), білани ріп’яний (Artogeia rapae L.) та брукв’яний (A. napi L.). Саме вони, разом з
синявцем-ікаром (Polyommatus icarus Rott.) та товстоголовкою-тире (Thymelicus lineola Ochs.)
є видами без чіткого біотопічного тяжіння та компонентами усіх угруповань. Взагалі,
більшість виявлених видів широко розповсюджена по всіх або майже усіх біотопах, не
виявляючи переваги до жодного з них. За екологічними преферендумами регіональна фауна
булавовусих метеликів утворена, переважно, лісовими гігрофілами (16 видів) та лісовими
мезофілами (14 видів). Більшість видів є світлолюбивими та полінектаротрофними.
Юннати-зоологи впродовж семи років працюють над темою «Фауна
пластинчастовусих (Coleoptera: Scarabaeoidea) Буковини». Вони встановили перебування в
околицях Горошівців (включаючи підніжжях та схили гір Коцюба й Бердо) близько 50-ти
видів пластинчастовусих, проаналізували їх біотопічну приуроченість та екологічні
преферендуми, зібрали ентомологічну колекцію, більшу частину якої передали до фондів
зоологічного відділу природничого музею ЧНУ імені Юрія Федьковича.
Відомо, що фауністичні комплекси вусачів (родина Cerambycidae) можуть бути
використані як своєрідні біоіндикатори стану навколишнього середовища. Це обумовлено
існуючою закономірністю, згідно якої за несприятливих умов спочатку зникають певні
екологічні групування цих комах, і лише потім настають негативні зміни відповідних
рослинних компонентів біогеоценозів. Отже, у сукцесійному процесі елімінація
багатовидових угруповань вусачів значно випереджає зникнення рослинних асоціацій. З
огляду на це, юннати-зоологи розпочали дослідження регіональної фауни вусачів. На даний
час встановлено перебування на території близько 20-ти видів.
В урочищі «Ліс біля Микити» зустрічається не менше 16 «червонокнижних» видів
комах з 4-х рядів: бабки – красуня-діва (Calopteryx virgo (L.)), дозорець-імператор (Anax
imperator Leach), кордулегастер (Cordulegaster annulata (Latr.)); жуки – восковик-самітник
(Osmoderma eremita (Scop.)), жук-олень (Lucanus cervus L.), вусач мускусний (Aromia
moschata (L.)); метелики – махаон (Papilio machaon (L.)), подалірій (Iphiclides podalirius (L.)),
райдужниця велика (Apatura iris (L.)), люцина (Hamearis lucina (L.)), сатурнія грушова
(Saturnia pyri Den. et Schuff.), стрічкарки блакитна (Catocala fraxini (L.)) та малинова (C.
sponsa (L.)), ведмедиця-хазяйка (Callimorpha dominula (L.)); перетинчастокрилі – ксилокопи
звичайна (бджола-тесляр, Xylocopa valga Gerst.) та фіолетова (X. violaceae (L.)).

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна констатувати, що науково-дослідницька
та природоохоронна робота, яку впродовж останнього десятиріччя проводять у навколишніх
лісах юннати Горошовецького ЗЗСО, дозволила продемонструвати, що навколо села
збереглися майже суцільні лісові масиви з незначними антропогенним пресом. Впродовж
останніх десятиліть господарська діяльність у цих лісах мінімальна, а в деяких
малодоступних місцях майже або й зовсім не проводяться рубки. Флора і фауна регіону,
внаслідок доброї збереженості природних екосистем, характеризується високим
таксономічним та екологічним багатством, а по багатьох групах тваринних угруповань – і
первісною незрушеністю структури. Зважаючи на це, біогеоценози досліджуваного регіону
можуть бути певними еталонами при вивченні різноманітних процесів у популяціях як
фонових, так і рідкісних видів тварин і рослин та організації охорони дикої природи.
На нашу думку, регіон, як і вся західна частина Хотинської височини, заслуговує на
створення в його межах природоохоронного об’єкту високого рівня заповіданості.
Як перший крок до цього, у 2016 р. розпочато процедуру створення в межах
описаного вище дослідницького майданчику – ділянки № 5 Заставнівського державного
спеціалізованого лісництва АПК природоохоронного об’єкта місцевого значення –
заповідного урочища «Ліс біля Микити» площею 43,1 га. Створення об’єкту ПЗФ дасть
можливість більш ефективно охороняти та досліджувати природне біорізноманіття даної
місцевості.

