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СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ УКРАЇНИ 

Вербицький Володимир Валентинович 
директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор 

Бойко Євгенія Олексіївна 
завідувач лабораторії дендрології Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді МОН України 

Найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до 
життя викликає природа. Вона завжди чарувала і хвилювала людину. Шепіт 
голубої води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок, аромат і розмаїття 
квітів — усе це дорога серцю, ні з чим незрівнянна природа рідного краю. 

Ліси називають «легенями планети»: вони поглинають вуглекислий 
газ і виділяють кисень. Ліс — середовище проживання приблизно 3/4 всіх 
видів рослин, тварин і грибів, що існують на нашій планеті. Ліс — частина 
культурно-історичного середовища, під впливом якої формуються культура 
і звичаї цілих народів, ліс - джерело роботи матеріального благополуччя 
значної частини населення. Ліс служить джерелом деревини і продуктів її 
переробки, харчових і лікарських ресурсів та інших матеріальних цінностей. 

Цінність лісів зводиться не тільки до економічних вигод: лісові 
ландшафти забезпечують важливі соціальні та культурні ресурси, на них 
ґрунтується традиційний устрій життя багатьох корінних народів. 

Ліси відіграють виключно важливу роль у збереженні біологічного 
різноманіття та пом'якшення впливу змін клімату. 

Проголошення 2011 року Міжнародним роком лісів надає унікальну 
можливість для залучення уваги громадськості до проблем збереження лісів. 

Ліси відіграють важливу роль у світовій економіці, забезпечуючи 
доходи 1,6 мільярда жителів нашої планети. Враховуючи помітне 
народногосподарське значення лісу на допомогу працівникам лісового 
господарства України прийшли шкільні лісництва в 60-х роках минулого 
століття.  

Шкільні лісництва, на сьогодні — учнівські лісництва, стали однією з 
важливих форм організації трудового навчання і виховання, активізації 
екологічного руху в Україні залучені до науково-дослідницької діяльності та 
суспільно-корисної праці. 

У процесі навчання учні отримують базові теоретичні та практичні 
знання в галузі лісівництва та дендрології, поглиблюють знання з біології, 
екології, формують практичні навички та вміння з вирощування посадкового 
матеріалу лісових та декоративних культур, займаються навчальним 
дослідництвом. 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» 

8 

Школярі саджають, вирощують, доглядають дерева, збирають 
лікарську сировину, допомагають лісу, проводять різноманітні досліди, 
посезонну роботу в учнівських лісництвах. Це надзвичайно велика праця. 
Учнівські лісництва порівняно з іншими формами позакласної роботи 
відрізняються більш удосконаленою організацією, структурою і методами 
роботи. В них реалізується принцип поєднання навчання з виробничою 
практикою. 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. 

Великий вплив на формування свідомого та обґрунтованого 
ставлення до вибору професії має дослідницька та практична робота у лісі.  

На сьогодні в Україні працюють понад 550 учнівських лісництв, які 
об'єднують майже 8 тисяч учнів на площі понад 45 тисяч гектарів землі. 
Найбільше їх організовано в Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, 
Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Сумській, Рівненській, 
Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській, 
Тернопільській, Чернігівській областях.  

З метою організації навчально-виховного процесу в усіх учнівських 
лісництвах запроваджено навчальні програми з основ лісового господарства 
з грифом МОНУ, створено й обладнано кабінети та куточки охорони 
природи та лісової справи для проведення теоретичних та практичних 
занять. Зміцнення матеріально-технічної бази діяльності учнівських 
лісництв сприяють управління лісового господарства. На розвиток мережі 
учнівських лісництв значно вплинуло проведення паспортизації учнівських 
лісництв, конференцій, конкурсів, трудових акцій, зльотів. Профорієнтація, 
яка здійснюється в учнівських лісництвах допомагає старшокласникам 
дізнатися більше про професію лісівника. Так, кращим учням “Лісової 
школи» на Івано-Франківщині видаються направлення для вступу в 
професійні та вищі навчальні заклади. Кращі учнівські лісництва 
Чернівецької області є початковою ланкою підготовки кадрів для лісового 
господарства. За понад 40 років функціонування Полянського учнівського 
лісництва Хотинського району Чернівецької області понад 1000 учнів 
здобули тут трудове загартування, 138 — закінчили вищі спеціальні 
навчальні заклади лісового господарства, 14 випускників навчаються в 
лісотехнічних закладах, 307 працюють у цій галузі в різних куточках 
України. З метою поширення досвіду роботи, задоволення сільської молоді 
у допрофесійній та професійній підготовці, творчій самореалізації, створено 
в Хотинському районі еколого-лісовий комплекс, який є початковою ланкою 
підготовки кадрів для лісового. 

Наявність дендропарку «Юннатський» НЕНЦ створює чудові умови 
для проведення практичної природоохоронної роботи учнів, яка, відповідно 
до місії НЕНЦ як провідної установи у галузі позашкільної еколого-
натуралістичної освіти та екологічного виховання учнівської молоді, набула 
особливого значення. 
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На території дендропарку представлені добре збережені фрагменти 
типових природних рослинних угруповань та штучні насадження 
інтродукованих і аборигенних видів рослин. 

Тут юні дослідники України мають можливість продовжити свою 
дослідно-експериментальну роботу в галузі лісового господарства та 
познайомитися з екзотичними та реліктовими породами дерев і кущів. 
Вихованці учнівських лісництв стають не тільки учасниками 
Всеукраїнського конкурсу юних дослідників МАН, а й переможцями цього 
поважного конкурсу.  

Одним з основних факторів, які впливають на успішну роботу 
учнівських лісництв є наявність матеріальної бази. В більшості шкіл 
створюються обладнані кабінети. Створені кабінети лісового господарства і 
профорієнтаційні зали, де зібрані інформаційні матеріали про лісові ресурси 
області, лісорозведення, роздатковий матеріал, колекції, гербарії тощо. 

З 2007 року Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді запроваджено проведення Всеукраїнського зльоту команд 
учнівських лісництв. 

Перший зліт проходив у Києві на базі НЕНЦ, ІІ зліт — в м. Суми, ІІІ 
зліт — в м. Рівне, ІV зліт — у м. Чернівці, V зліт — у м. Кіровоград, VІ зліт 
— у м. Івано-Франківськ, VІІ зліт — у м. Біла Церква Київської області, VІІІ 
зліт — у м. Луцьк Волинської області, ІХ - зліт учнівських лісництв 
проведено у Хмельницькій області, в 2016 році Всеукраїнський зліт 
учнівських лісництв буде проведено у Черкаській області. Переможці цих 
конкурсів (учні, що посідають призові місця) мають перевагу під час вступу 
до навчальних закладів. 

Запровадження навчальних програм з основ лісового господарства, 
створення й обладнання кабінетів та куточків охорони природи (за 
підтримки управління лісового господарства, лісгоспів) сприяли організації 
навчально-виховного процесу в усіх учнівських лісництвах. 

Профорієнтація, яку здійснюють учнівські лісництва, допомагає 
старшокласникам у виборі майбутньої професії лісівника. Кращим учням 
лісових шкіл видають направлення для вступу до середніх спеціальних та 
вищих навчальних закладів. 

З метою підвищення ефективності роботи учнівських лісництв і 
збереження цього напрямку виховання учнів необхідно: 

 проводити Всеукраїнський зліт учнівських лісництв спільно 
з працівниками Державного агентства лісових ресурсів 
України; 

 систематично проводити семінари для керівників 
учнівських лісництв, гуртків юних лісівників, ланок 
лісівників з проблем удосконалення економічної освіти 
юних лісівників, посилення практичної природоохоронної 
роботи; 
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 проводити обмін досвідом роботи з усіх напрямків роботи 
учнівських лісництв, активізувати висвітлення діяльності 
учнівських лісництв у пресі, на радіо, по телебаченню; 

 налагодити ефективну взаємодію обласних та районних 
департаментів освіти, державних лісогосподарських 
об’єднань, обласних рад по охороні природи у справі 
збереження мережі учнівських лісництв, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази; 

 створювати гуртки юних лісівників, лісової ентомології, 
дендрології; 

 активізувати проведення спільних трудових акцій з 
лісовими господарствами; 

 зберігати та відновлювати дитячі дендропарки, 
дендропарки місцевого значення; 

 активізувати залучення учнів до участі у щорічній 
Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу 
у твоїх руках», «Юннатський зеленбуд», конкурсі «Парки – 
легені міст і сіл». 

Спільна багаторічна співпраця Національного еколого-
натуралістичного центру Міністерства освіти і науки та Державного 
агентства лісових ресурсів України є пріоритетним напрямом еколого-
натуралістичної роботи учнівських лісництв в Україні. 

Слід зазначити, що у стимулі і змісті роботи учнівських лісництв 
відіграє важливу роль проведення профільних всеукраїнських заходів, 
зокрема: Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, трудових 
всеукраїнських акцій та трудових акцій місцевого значення, тощо. 
Проведення науково-дослідницьких експериментів на базах учнівських 
лісництв; підтримка ініціативи створення і заповідання дендропарків 
місцевого значення.  

Натуралістичний профіль позашкільної освіти в Україні поставлений 
на високий науково-методичний рівень. Різноманітні трудові об'єднання, 
науково-експериментальні дослідження, наукові конференції, конгреси, 
конкурси, зльоти, збори надають можливість в правильному виборі професії 
і визначенні у житті. Отже, у сучасній системі позашкільної освіти 
національне виховання особистості є невід'ємною складовою освітньо-
розвивальних концепцій позашкільних навчальних закладів. 

Кожен громадянин повинен усвідомлювати, що ліси — основний 
фактор, який підтримує екологічну рівновагу на території нашої держави, це 
«зелені легені Землі», без яких неможливо уявити існування усього живого 
на Планеті. Ми повинні ставитись до лісу, як до національного надбання, 
охороняти і захищати його, тільки від нас залежить якими будуть зелені 
шати України. 
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ВИМІРИ КОНКУРСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
ЛІСІВНИЦТВА 

Драган Ольга Анатоліївна 
методист в/к, завідувач відділу методичної роботи Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

Підготовка майбутньої еліти в галузі лісового господарства 
нерозривно пов’язана зі створенням не тільки інтелектуальної, але і духовної 
основи українського суспільства, спираючись на яку, громадяни незалежно 
від релігійних поглядів і політичних переконань, могли б об’єднатися і 
плідно використовувати всі позитивні національні традиції. У якості 
національної ідеї, на думку філософа Сергія Грабовського, може виступати 
екологічна ідея. Така єдність українського народу вимагає від системи освіти 
не просто формування у майбутніх фахівців кластера творчих 
компетентностей, але і виховання у них готовності застосовувати свої творчі 
здібності не тільки для вирішення особистісних проблем, а й на користь 
суспільства, для підтримки і розвитку економіки держави, регіону чи окремо 
взятого соціуму. Виробити духовно-моральні цінності і принципи, зрозуміти 
сенс власного існування і своєї соціальної значущості як майбутнього 
фахівця юні лісівники мають можливість тільки тоді, коли вони на етапах 
допрофільної підготовки і профільного навчання будуть занурені в творче 
навчально-професійне середовище. 

На наш погляд, однією з перспективних форм виховання духовно-
моральної творчої особистості є конкурси з лісівництва, які поєднують в собі 
навчальну діяльність, спрямовану як на розкриття творчого потенціалу, так 
і на виховання, стимулююче самовдосконалення, перетворення 
навколишньої дійсності для загального благополуччя, формування культури 
індивідуальної та колективної роботи. 

Зльоти юних лісівників мають більш, ніж п’ятдесятилітню історію 
проведення. На інтенсифікацію творчої підготовки талановитої молоді 
засобами конкурсної діяльності в останні роки спрямовані офіційно 
зафіксовані заходи. При цьому головною проблемою залишається те, що 
частина керівників учнівських лісництв вважають смисловою домінантою 
проведення заходів змагальність, а не забезпечення системної, 
пролонгованої творчої підготовки. 

Конкурсна діяльність і організація разових окремих конкурсів, має 
далеко не рівні форми підготовки. Основний недолік полягає в тому, що 
висока інтелектуальна активність учнів проявляється тільки під час 
безпосереднього проведення змагань і конкурсів. До того ж 
короткотерміновий ажіотаж призводить до того, що прагнення досягнути 
призове місце починає переважати над пізнавальною мотивацією. Цей 
недолік не дозволяє розглядати окремі, розрізнені конкурси як ефективний 
засіб становлення духовної творчості. 
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Щоб конкурси дійсно стали інструментом, за допомогою якого 
розкриваються духовно-інтелектуальні якості учасників учнівських 
лісництв, до того ж не епізодично, а протягом усього навчання за профілем 
«Лісівництво», зазначені заходи мають бути структурованими й надавати 
конкурсній діяльності нового імпульсу. 

Такий рух має включати ряд взаємопов’язаних компонентів, які 
послідовно формують творчі компетентності майбутніх фахівців у галузі 
лісівництва: 

 конкурси, що ініціюють творчий розвиток; 
 заняття в конкурсній мікрогрупі, що дозволяють набути 

навичок колективної творчої діяльності, зняти стрес від 
змагання і звести до мінімуму соціально-пасивні настрої 
значної частини учнів; 

 саморозвиток в єдиному інформаційному конкурсному 
середовищі, надання можливості отримати необхідні 
відомості і знання про творчий процес, забезпечення 
контактів з членами учнівських лісництв інших регіонів, що 
дозволяє вибудовувати учням індивідуальну освітню 
траєкторію; 

 конкурси з допрофесійної підготовки, які формують уміння 
діяти в ситуаціях невизначеності і в умовах конкурентної 
боротьби; 

 творча взаємодія з іншими учасниками учнівського 
лісництва, які не взаємодіють в конкурентній боротьбі; 

 перехід до науково-дослідницької діяльності; 
 можливість зміни статусу учасника конкурсу на статус 

укладачів конкурсних завдань. 
Галузевий практичний і науковий контекст конкурсних завдань 

дозволяє учням більш глибоко вникнути в зміст лісознавчих і лісівничих 
дисциплін, зрозуміти роль кожної з них в забезпеченні конкурентоздатності 
випускника в професійній спільноті і на ринку праці. 

Участь у конкурсах допомагає сформуватися необхідним 
допрофесійним компетентностям на діяльнісному (надпредметному) і 
рефлексивному рівнях. При постановці професійних нестандартних задач, 
виборі рішень і їх реалізації юні лісівники вчаться: 

 грамотно актуалізувати вивчений навчальний матеріал; 
 комбінувати знання з різних розділів дисципліни або навіть з 

різних навчальних предметів; 
 критично оцінювати свої переваги і недоліки і виходячи з 

цього проектувати власний саморозвиток. 
Цей досвід є обов’язковою умовою, що визначає рівень підготовки 

майбутніх фахівців на допрофесійному рівні до майбутньої інноваційної 
діяльності в сфері лісового господарства. 
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До того ж, конкурсна діяльність з лісівництва сприяє успішній 
соціалізації: залучаючись до цього виду діяльності, юні лісівники у своєму 
розвитку проходять шлях від індивідуальних проявів творчості до 
колективної неперервної навчально-професійної творчості, в процесі якої 
кожний учасник, роблячи власний внесок в загальну справу, тим не менше 
вільний у визначенні характеру і напряму власної траєкторії розвитку. 

Рішення взяти участь у конкурсі є первинним імпульсом до творчого 
професійного становлення учасника, який потім дасть йому шанс виявити 
свої якості і під час, і поза змаганнями. На розвивальній стадії конкурсної 
діяльності, працюючи індивідуально, учень вчиться правильно вибирати 
мету своєї діяльності, оцінювати її наслідки для себе і оточуючих, набуває 
навичок оптимального розподілу часових ресурсів, психологічних і 
фізичних сил, уміння долати стрес і втому. Потім, в ході колективних 
конкурсів, рефлектуючи, він звикає оцінювати себе зі сторони, оцінювати 
свої реальні можливості, відточує організаційні і лідерські якості. Поступово 
в учня формується розуміння важливості інноваційної діяльності як певної 
гарантії власної конкурентоздатності, процвітання лісогосподарського 
комплексу, в якому він збирається працювати та країни в цілому. Все 
зазначене свідчить про те, що конкурсна діяльність є перспективною 
формою виховання відповідальної, високоморальної та сильної особистості, 
готової на основі творчого застосування знань, умінь і навичок до 
позитивних перетворень існуючих реалій.  

Проте, досягнення таких цілей, як виховання духовно-моральної 
особистості, підготовка учнів з високим рівнем творчого потенціалу та 
творчо компетентних, вимагає використання в конкурсній діяльності 
спеціальних педагогічних технологій, в яких мають бути збалансовані 
спільна пізнавальна діяльність (навчання в команді, конкурсній мікрогрупі і 
в науковому товаристві старшокласників) та змагальний ефект в навчанні.  

Позитивний досвід щодо реалізації технології здійснення конкурсної 
діяльності акумульований в учнівських лісництвах Кіровоградщини, 
Житомирщини, Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської, Чернівецької, 
Черкаської та Хмельницької областей. Технологія організації конкурсної 
діяльності тут має декілька етапів. На І етапі відбувається підготовка: 

 необхідних документів, які регулюють черговість і 
процедури проведення заходів та інтеграцію їх в навчально-
виховний процес навчального закладу; 

 методичних матеріалів щодо конкурсних завдань; 
 переліку показників і критеріїв, за якими буде оцінюватися 

конкурсна діяльність учнів. 
ІІ етап – створення творчого конкурсного середовища: 

 заходи щодо підтримки сприятливої та творчої атмосфери 
співпраці; 
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 залучення до підбору методичного забезпечення, складання 
конкурсних завдань та їх експертизи, арбітражу на конкурсах 
і змаганнях висококваліфікованих спеціалістів; 

 організація творчих конкурсних мікрогруп; 
 формування і підтримка єдиної конкурсної інформаційної 

мережі тощо. 
Таке середовище має забезпечувати можливість залучення кожного 

учня до творчого процесу як на розвивальній, так і на змагальній стадіях 
конкурсної діяльності відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії і 
пізнавальних потреб учнів. 

Наступний етап – оптимізація механізмів педагогічного супроводу 
учасників протягом усієї конкурсної діяльності. Мета психолого-
педагогічного управління навчальним процесом полягає в тому, щоб 
сприяти максимальному посиленню позитивних факторів розвитку 
внутрішнього творчого потенціалу учнів та нейтралізувати негативні прояви 
змагальної діяльності, зокрема, психологічних деформацій особистості в 
стресових змагальних ситуаціях. 

На заключному етапі здійснюється корекція налагодження 
конкурсних заходів з іншими формами навчання, ревізія комплектації 
ресурсного забезпечення, детальне планування змагальної стадії 
конкурсного циклу, яка передусім має стимулювати розвиток 
самоврядування та творчої активності. 

Таким чином, конкурсна діяльність, за умови її відповідного 
налагодження і розгортання масштабності (збільшення кількості учнів) 
може стати ефективним засобом формування єдиного 
загальнонаціонального товариства юних лісівників. 

Масове залучення до конкурсної діяльності учнів з числа ланок юних 
лісівників, а потім поступовий їх перехід до більш складної роботи в складі 
учнівських лісництв, можуть забезпечити навчання і виховання 
компетентних, відповідальних, високоморальних молодих людей, здатних 
спрямувати розвиток лісового господарства України по інноваційному 
шляху. Продуктивне спілкування на науково-освітньому ґрунті, 
обговорення можливих напрямів досліджень і допрофесійних творчих задач 
в колективах однодумців дозволяє кожному учаснику конкурсу відчути себе 
частиною професійної спільноти українських лісівників, відповідальних за 
інновації в сферах лісового господарства. 

Проаналізувавши сучасний стан конкурсної діяльності, з метою 
покращення духовно-морального виховання та творчого розвитку учнівської 
молоді слід наголосити на: 

 необхідності розроблення нормативних документів, які б 
регламентували зміни в структурі навчального процесу і 
закріпили б за конкурсною діяльністю статус рівноправної 
форми організації навчання. Підготовку до конкурсів та 
участь в них слід розглядати як самостійну роботу, зміст 
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якої має бути гнучким, диференційованим залежно від 
здібностей і актуалізованих потреб учнів; 

 матеріальному заохоченні викладачів, включенні в 
навантаження роботи з методичного супроводу конкурсної 
діяльності; 

 системному проведенні Всеукраїнських конкурсів, до того 
ж рівень навчального закладу слід розглядати вихідним в 
підвищенні інтелектуального рівня учнів. 

Наразі переглядається вся система виховуючого навчання для 
закріплення в свідомості кожної молодої людини розуміння того, що спільна 
творча робота дозволить подолати негативні соціальні і економічні явища та 
слугувати засобом об’єднання народу України. Конкурсна діяльність – одна 
з ефективних форм виховання і активізації творчого пізнання 
навколишнього світу. Багаторічний досвід конкурсної діяльності юних 
лісівників свідчить на користь доцільності цієї форми організації навчання 
щодо реалізації освітньої політики держави, спрямованої на інноваційний 
розвиток. Це знайшло підтвердження і на міжнародному рівні. Так, у 2015 
році команда українських школярів вперше взяла участь у міжнародному 
конкурсі «Молодь в лісах Європи». Як переможці національного етапу 
конкурсу YPEF, учасники Червоно-Нерубаївського учнівського лісництва з 
Кіровоградщини були запрошені на фінальний етап Міжнародного конкурсу 
до Румунії. У рамках заходу проведено три офіційних та один неофіційний 
конкурс. Офіційні конкурси – тестування на знання лісового господарства 
Європи, практичний конкурс на знання основ лісового господарства та 
підготовка презентації на задану лісівничу тему. На усіх зазначених етапах 
показав високі результати помічник лісничого, учень Підлісненського НВК 
Андрій Галушка, виборовши у складі міжнародної команди, перше місце. 



21-22 березня 2016 р.       Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

17 

ЛІСИ УКРАЇНИ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Лакида Петро Іванович 
Василишин Роман Дмитрович 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Багатоцільове використання лісу є фундаментальною рисою 
сучасного лісового господарства. Ліс виконує численні ресурсні функції; 
створює життєвий простір для понад половини відомих на сьогодні рослин 
та тварин; слугує за головний природний захисник вод і ґрунтів; виступає 
основним чинником підтримки глобальних біогеохімічних циклів 
(вуглецевого, азотного, гідрологічного); виконує важливі соціальні 
(екотуризм, рекреація тощо), культурні, історичні та духовні функції. Одна 
із найбільш повних класифікацій лісових ресурсів нараховує понад 
100 різних груп функцій лісових екосистем, об’єднаних в чотири класи – 
соціальний, господарчо-екологічний, ландшафтно-стабілізуючий та 
сировинний (Шейнгауз, Сапожников, 1983).  

Сьогодні лісові екосистеми постачають світові понад 5000 різних 
продуктів, пріоритетними стають біосферна і екологічна групи функцій 
лісових екосистем. Очікується, що глобальні кліматичні зміни будуть 
здійснювати значний, часто драматичний вплив на ліси майбутнього і 
повноту виконання ними різноманітних функцій, життєво важливих для 
людства. Це ставить принципово нові проблеми перед лісовим 
господарством країни. Лісова справа завжди була орієнтована на майбутнє, 
але зараз йдеться про інші, ймовірно суттєво інші клімати майбутнього. 
Тому перехід до адаптивного лісового господарства на ландшафтно-
екосистемній основі є головною стратегічною рисою сьогоднішнього 
лісоуправління. 

Україна ратифікувала Кіотський протокол (Закон України №1430-IV 
від 14 лютого 2004 р. »Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату»), яким взято зобов’язання не 
перевищувати базовий рівень викидів вуглецю в атмосферу 1990 року. В 
2000 році сукупні викиди парникових газів склали 40,2 % від базового рівня 
1990 року, із яких більше двох третин (69 %) були сформовані в 
енергетичному секторі. Враховуючи дуже низьку ефективність 
використання енергії в Україні та неминучу необхідність прискореного 
розвитку національної економіки, ліси можуть і повинні відігравати важливу 
роль як джерело відновлюваної енергії не лише у близькій, а й далекій 
перспективі.  

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила 
2011 рік міжнародним роком лісів із тим, щоб поглибити усвідомленість 
значення лісів для людства та добробуту останніх, а звідсіля – важливість їх 
захисту та впровадження сталого лісового господарства. У грудні 2015 року 
на кліматичній конференцій у Парижі було знову відзначено важливу ролі 
лісових екосистем у запобігання глобальним кліматичним змінам. 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» 

18 

Протягом останніх 100 років тренд потепління в Україні був близьким 
до глобального, в межах 0,4–0,6 °С, з більш інтенсивним потеплінням зимою 
(1,2 °С) і весною (0,8 °С). Збільшення літніх температур було меншим (0,2–
0,3°С). Температурний тренд не був постійним протягом цього періоду, а 
мав циклічний характер. Найбільше потепління спостерігається в останні 
десятиріччя (0,4 °С/декаду протягом 1979–2003 рр.). Для більшої частини 
країни тренд зміни опадів був незначним і дуже мінливим для різних 
районів; у середньому, кількість опадів залишалася незмінною, або ж трохи 
зменшувалася. В цілому, Україна належить до зони інтенсивної зливової 
діяльності. Зливи та зливові дощі спостерігаються по всій території, більш 
інтенсивні в гірських районах, менш інтенсивні – на рівнині. Навіть у 
степовій зоні максимальна добова кількість опадів може перевищувати 120–
130 мм, а в південних районах Карпат досягає 300 мм і більше. 

За даними інформаційно-довідкової системи «Стихійні 
метеорологічні явища в Україні», у цілому в Україні з середини 1990-х років 
виросла кількість та інтенсивність конвективних явищ погоди: злив, граду, 
смерчів (Балабух, 2012). За даними Міжнародного банку реконструкції і 
розвитку щорічні втрати від природних надзвичайних ситуацій тільки 
національного та регіональних рівнів склали в Україні протягом 2000–
2006 років 340 мільйонів доларів США. Державні органи управління 
оцінюють цю шкоду значно вище – 900 млн доларів (Балабух, 2012).  

В останні десятиріччя нестабільність погоди зростала, а періоди з 
тривалими посухами, тепловими хвилями і днями інтенсивних опадів 
ставали частішими і більш деструктивними (Ліпінський, 2002; Ліпінський та 
ін., 2003; Jones, Moberg, 2003). Зростаюча нестійкість клімату виступає 
найбільш несприятливою рисою недавніх і сьогоднішніх кліматичних змін. 
Протягом двох останніх сторіч частота засух у середньому збільшилася в 2–
3 рази. Значний негативний вплив на рослинність спричиняють суховії (дні, 
коли швидкість вітру перевищує 5 м∙с–1 за температури повітря 25 °С і вище 
та відносній його вологості менше 30 %) і повітряні посухи, які 
спостерігаються в основному весною. 

Пилові бурі, особливо в південній та південно-східній частинах 
країни, стали більш інтенсивними і руйнівними. Вони можуть траплятися на 
великих територіях (наприклад в 1960 і 1969 роках), а локальні 
повторюються кожних 3–4 роки. За останні 100 років пилові бурі в Україні 
відмічені 23 рази (Балабух, 2012).  

Значення впливу кліматичних змін на ліси України очікується істотно 
різним в короткостроковому та довгостроковому прогнозах. Якихось 
катастрофічних впливів і реакцій лісів на кліматичні зміни в найближчі 
20 років не передбачається, хоча й очікується деяке посилення тенденцій (як 
негативних, так і позитивних), що спостерігалися протягом останніх двох 
десятирічь. Довгострокові кліматичні зміни, з високою ймовірністю, в 
основному будуть виявляти негативний вплив на рослинні екосистеми і 
особливо ліси України. Навіть у помірних прогнозах очікувані значення 
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кліматичних показників досягають величин, які українські ліси не зазнавали 
протягом декількох попередніх тисяч років. Сучасна лісівнича наука не має 
достатніх дослідних даних відносно поведінки лісових систем, їх буферної 
здатності, специфіки реакцій та зворотнього зв’язку при таких змінах 
зовнішнього середовища. 

Враховуючи, що Україна охоплює п’ять природно-кліматичних зон, 
наслідки очікуваних змін клімату будуть різними в різних районах. За 
оцінками, збільшення температури на 1°С веде до переміщення широтних 
границь кліматичних зон у межах країни на 160 км (Дідух, 2009). У цілому 
для країни, вплив кліматичних змін може включати такі наслідки, які 
поступово будуть посилюватися протягом ХХІ сторіччя: 

– географічні та ландшафтні зміни в розташуванні районів, 
придатних для зростання тих чи інших деревних порід, 
важливих для лісового господарства (зміна границь ареалу, 
погіршення стану або зникнення деяких продуктивних 
порід);  

– збільшення або зменшення продуктивності, стійкості та 
життєздатності лісових екосистем;  

– збільшення або зменшення виробництва деревини і 
недеревних лісових продуктів із розрахунку на одиницю 
площі;  

– зміна типу, поширення та інтенсивності режимів природних 
порушень (спалахи масового розмноження лісових шкідників 
та хвороб, лісові пожежі тощо);  

– зміни екологічних функцій екосистем (наприклад, вплив лісів 
на основні біогеохімічні цикли; вплив на біорізноманіття);  

– збільшення або зменшення наявності та утримання в 
екосистемному кругообігу поживних речовин;  

– зміни в циклах лісовідновлення деревних порід;  
– зміни в закономірностях сукцесійної динаміки лісів;  
– зміни в екологічних та соціальних послугах, що надаються 

лісами (наприклад, зміна привабливості для залучення 
туристів). 

Збільшення евапотранспірації сприятиме посиленню процесів 
опустелювання в деяких районах (наприклад на піщаних ґрунтах Полісся). 
Підвищені температури інтенсифікуватимуть розклад органічних речовин 
ґрунту, що при умові водного стресу вестиме до погіршення родючості 
ґрунтів, а за достатньої наявності води – до підвищення продуктивності 
лісів.  

У більшій частині рівнинних районів України продуктивність лісу 
обмежена кількістю опадів, тому зменшення річної кількості опадів, або ж 
перерозподіл їх за сезонами збільшуватиме обмеження доступної кількості 
води. Продуктивність лісів ймовірно зменшиться в місцях, уразливих до 
водного стресу, і зросте там, де підвищення температури буде збалансовано 
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збільшенням опадів. Посушливість та нестача води для дерев може суттєво 
збільшити відпад у лісах навіть при температурних максимумах, які далекі 
від тих, які обмежують інтенсивність фотосинтезу основних деревних порід 
у помірних широтах. Так, передбачається, що підвищення температури явно 
негативно впливатиме на букові ліси Європи (Gessler et al., 2007). Дещо 
м’якші зими будуть зменшуватимуть зимове здерев’яніння пагонів, 
посилюючи їх уразливість до морозу.  

Типовою рисою природного середовища України є те, що ліси на її 
території досягають південних границь свого природного поширення при 
сучасному кліматі (так званого поясу посушливості, що простягається 
вздовж Середземного моря через Україну і південь Європейської Росії, до 
монгольських і даурських степів), де (1) існує значно вища невизначеність 
кліматичних прогнозів; (2) дуже висока уразливість лісів; (3) висока 
ймовірність екологічно небезпечних процесів (деградація лісових 
екосистем, окислення ґумусу) і (4) значна частина території має 
незадовільну структуру земельного покриву та якості 
сільськогосподарських угідь. На цій території критичних кліматичних 
показників для вирощування лісу невеликі зміни клімату і навколишнього 
середовища можуть призводити до суттєвих змін в життєвості, поширенні та 
продуктивності лісів. 

Кліматичні зміни зумовлюють необхідність суттєво нових підходів до 
теорії і практики лісового господарства, і це ще не зовсім усвідомлено 
лісовою професійною спільнотою. Протягом сторічь лісоводи приймали 
рішення, базуючись на парадигмі екологічної стійкості, враховуючи 
історичну мінливість клімату, накопичені професійні знання і досвід 
минулого. Зрозуміло, що такий підхід має вирішальне значення для 
покращання нашого розуміння реакції лісових екосистем на зміни 
зовнішнього середовища і постановку управлінських цілей в лісовому 
господарстві. Разом із тим очевидно, що очікувані зміни клімату і 
зовнішнього середовища, складні взаємозв’язки між лісовими 
екосистемами, новим кліматом та системою доцільних лісогосподарських 
заходів можуть створювати ситуації, при яких людський мозок і професійна 
підготовка не здатні справитися з кількістю інформації, яку треба врахувати, 
та пошуком оптимальних рішень дуже складних задач в умовах 
невизначеності. В такому випадку велику допомогу може надати перехід до 
систем прийняття рішень на основі різних типів моделювання з 
застосуванням основних принципів системного аналізу. 

Проблема розробки перспективної стратегії адаптації лісів до 
кліматичних змін відноситься до невідкладних проблем лісового 
господарства України. Ліси особливо чутливі до змін клімату, оскільки 
тривалий період росту та розвитку дерев унеможливлює їх швидку 
адаптацію до змін зовнішнього середовища. Ліс повинен адаптуватися не 
тільки до змін середніх кліматичних показників, а також до наростаючої 
мінливості погоди зі збільшенням ризику екстремальних погодних явищ, 
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таких як тривалі засухи, ураганні вітри та повені. Адаптивний потенціал 
лісів включає природні адаптаційні властивості дерев та екосистем, що 
склалися в процесі еволюції, а також соціально-економічні чинники, що 
визначають можливості реалізації відповідних заходів з планової адаптації. 
Природна адаптивна здатність включає еволюційні механізми та процеси, 
які дозволяють деревам пристосуватися до нових умов зовнішнього 
середовища. Існують різноманітні еволюційні механізми генетичної 
адаптації, які «спрацьовують» на різних рівнях ієрархічної організації 
екосистем (Lindner et al., 2010). 

Стратегії пом’якшення наслідків змін клімату засобами лісового 
господарства, направлені на поглинання парникових газів з атмосфери в 
Україні, включають: 

– збільшення площі лісів до оптимального рівня в усіх 
природних зонах на ландшафтній основі; 

– впровадження спеціалізованих режимів управління вуглецем 
у лісах з швидким і довгостроковим накопиченням вуглецю; 

– впровадження системи обліку та контролю, відновлення і 
завершення системи захисних лісів і дерев поза лісом на 
сільськогосподарських землях; 

– поступове поліпшення якісного складу лісів з урахуванням 
адаптаційного потенціалу деревних порід; 

– регулювання складу та вікової структури лісів на зонально-
типологічній основі; 

– впровадження адаптивних систем багатоцільового 
лісокористування;  

– підвищення стійкості лісів до несприятливих факторів 
навколишнього середовища; 

– впровадження передових технологій вирощування лісів; 
– підвищення системного значення дерев поза лісом; 
– підвищення ефективності використання деревини в лісовому 

секторі; 
– реабілітація територій, забруднених радіонуклідами в 

результаті аварії на Чорнобильській АЕС. 
Країна має достатній інтелектуальний і науковий потенціал для 

впровадження відповідних стратегій адаптації та пом’якшення наслідків 
зміни клімату. Тим не менше, проблеми, які супроводжують період переходу 
до нової політичної, економічної та соціальної ситуації, можуть суттєво 
перешкоджати ефективності цього процесу. 
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ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК РИНКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Кравець Павло Васильович 
Національне представництво FSC в Україні, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України 

Лісова сертифікація залишається єдиним ринковим інструментом 
лісової політики переорієнтації ведення лісового господарства на засади 
сталого розвитку. Завдяки незалежній оцінці відповідності ведення лісового 
господарства за низкою екологічних, соціальних і економічних вимог, 
лісопродукція через механізм відстеження її просування від виробника до 
споживача та маркування отримує переваги на екологічно орієнтованих 
ринках розвинутих країн світу. Таким чином, лісокористувачі, забезпечуючи 
виконання вимог стандарту лісоуправління, роблять вагомий внесок у 
вирішення локальних, регіональних і глобальних екологічних проблем, 
спричинених лісогосподарською та іншою діяльністю. 

Разом із тим, споживач, який обізнаний з логотипом лісової 
сертифікації та меседжем, який він несе, буде надавати перевагу саме 
сертифікованій продукції, тим самим сприяючи розвитку екологічно і 
соціально відповідального споживання. Таким чином, лісові господарства 
забезпечуючи виконання більш високих екологічних і соціальних стандартів 
лісоуправління отримують переваги і визнання на екологічно чутливих 
ринках. Такі ринки вже сформовані в країнах Європи, США та Японії та 
знаходяться у стадії розвитку в країнах перехідного періоду, зокрема, 
Україні. 

Лісовий кодекс України закріпив статус лісової сертифікації як 
невід’ємного елементу організації ведення лісового господарства на рівні з 
лісовпорядкуванням, державним лісовим кадастром і обліком лісів тощо. 
Важливим є те, що нормами законодавства передбачено здійснення оцінки 
відповідності системи ведення лісового господарства саме міжнародним 
вимогам. Це означає, що мають застосовуватися міжнародні стандарти, 
екологічні, соціальні та економічні норми яких, можуть перевищувати 
національні. 

В Україні отримала поширення лісова сертифікація за схемою 
міжнародної неурядової, неприбуткової організації – FSC (Forest Stewardship 
Council), в перекладі, Лісова опікунська рада (ЛОР). 

Нині площа сертифікованих лісів сягнула 2,6 млн га, що складає 25% 
лісового фонду країни. Більше 100 деревообробних і лісоторговельних 
підприємств взяли на себе зобов’язання працювати з сертифікованою 
деревиною, відокремлюючи її від деревини іншого походження. Орієнтація 
на західні ринки збуту зумовлюють подальше збільшення площі 
сертифікованих лісів та зростання кількості сертифікатів ланцюга 
постачання продукції (деревообробні підприємства). Очікується, що до 
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кінця 2016 року площа сертифікованих лісів може зрости до 4 млн га або 
38% лісового фонду країни. 

Оцінка відповідності здійснюється на основі стандарту 
лісоуправління, який складається з 10 міжнародних принципів і 56 критеріїв 
відповідального ведення лісового господарства. Адаптація до національних 
і регіональних умов відбувається шляхом розробки відповідних індикаторів 
і показників, які є застосовними на рівні окремого лісового підприємства або 
ж їхнього об’єднання. У разі відсутності адаптації на національному, органи 
сертифікації використовують тимчасові стандарти, як це має місце на даний 
час в Україні. 

Незважаючи на тривалий і успішний досвід сертифікації, існує низка 
проблем, які потребують свого вирішення. Аналіз публічних звітів аудиторів 
у період 2005-2015 роки та польові дослідження представників неурядових 
громадських організацій дозволив виявити характерні та системні 
невідповідності вимогам стандарту лісоуправління в розрізі критеріїв: 

1.1 щодо дотримання усього національного законодавства. Йдеться 
про факти порушень, пов’язаних із: технологічним облаштуванням лісосік; 
дотриманням природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель; 
охороною праці. Ігнорується норма щодо залишення на лісосіці дерев, 
особливо цінних для збереження біорізноманіття; 

4.2 щодо відповідності або ж перевищення усіх норм законодавства 
з питань охорони здоров'я та безпеки виробничого персоналу. Зокрема, має 
місце неналежне спорядження працюючих на лісосічних роботах засобами 
індивідуального захисту, особливо там, де лісозаготівлі здійснюють 
сторонні підприємці та підприємства (наймані бригади); 

5.3 щодо мінімізації відходів та уникнення пошкодження інших 
лісових ресурсів. Мінімізація відходів лісозаготівель здійснюється 
переважно шляхом спалювання порубкових решток без належного 
використання їх потенціалу як сировини для біопалива. При цьому 
відбувається пошкодження ґрунтового покриву і ґрунту. 

6.1 щодо оцінювання впливу на навколишнє природне середовище. 
Така оцінка не проводиться взагалі або носить формальний характер; 

6.3 щодо підтримки неушкодженими, поліпшення або відновлення 
екологічних функцій і корисностей лісу. Сприяння природним сукцесіям 
лісових екосистем через цілеспрямоване сприяння природному поновленню 
лісу, проведення складних рубок задля формування змішаних, різновікових 
і багатоярусних насаджень, збереження біорізноманіття шляхом залишення 
ключових біотопів і елементів екосистем є більше виключенням, аніж 
повсякденною практикою на сертифікованих підприємствах; 

6.4 щодо виділення репрезентативних ділянок лісових екосистем. 
Така діяльність не виконується або ж носить формальний характер; 

6.5 щодо боротьби з ерозією, захисту водних ресурсів, мінімізації 
впливу на ліс під час лісозаготівель. При здійсненні господарської діяльності 
мінімізація впливу на довкілля зазвичай не береться до уваги, зокрема мають 
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місце випадки трелювання деревини потоками, транспортування деревини 
через ріки та потоки без спорудження мостів чи тимчасових переправ, 
захаращення потоків порубковими рештками; 

6.7 щодо поводження з відходами. Заходи щодо попередження 
забруднення виробничими та іншими відходами і видалення їх з лісу не 
можна вважати достатніми; 

7.4 та 8.5 щодо доступності для громадськості інформації про ліси і 
лісове господарство. Рівень доступності інформації слід вважати 
незадовільним через ігнорування запитів або надання лише часткової 
інформації; 

9.1-9.4 щодо моніторингу і підтримання лісів високої охоронної 
цінності. Заходи відсутні або ж носять формальний характер. 

Причинами такої ситуації, зокрема, є: наявність протиріч між 
вимогами стандарту FSC та національним законодавством; відсутність 
галузевої політики і стратегії розвитку галузі з урахуванням факту існування 
лісової сертифікації як елементу організації лісового господарства; недоліки 
у плануванні та управлінні, низький рівень координації і взаємодії між усіма 
учасниками процесу сертифікації; недостатній рівень знань і навичок 
працівників лісового господарства щодо вимог стандарту. 

На нашу думку першочерговими заходами забезпечення виконання 
міжнародних вимог стандарту лісоуправління мають стати: 

 перегляд законодавчих засад ведення лісового господарства з 
переходом від жорстких регламентуючих норм до рамкових 
основ господарства з передачею відповідальності за прийняття 
господарських рішень на регіональний і локальний рівень; 

 прискорення розроблення нових і внесення змін і доповнень до 
чинних нормативно-правових актів, які сприятимуть 
виконанню вимог лісової сертифікації; 

 формування стратегії розвитку лісової сертифікації, яка, 
зокрема, має включати: 

o удосконалення механізму реалізації необробленої 
деревини задля формування довгострокових стосунків 
з деревообробними підприємствами; 

o екологізацію лісогосподарського виробництва, 
зокрема, перехід на несуцільні способи рубок і 
збереження біорізноманіття, виділення лісів високої 
охоронної цінності; 

o економічне стимулювання сертифікації підприємств 
лісового комплексу; 

o розробку і втілення механізму залучення громадськості 
до підготовки управлінських рішень в лісовому 
господарстві; 
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 адаптація оновлених принципів і критеріїв ЛОР через розробку 
національних індикаторів відповідального ведення лісового 
господарства; 

 формування мережі демонстраційних об’єктів ведення лісового 
господарства у відповідності до вимог лісової сертифікації з 
метою забезпечення обміну досвідом, отримання знань і 
набуття необхідних навичок; 

 підготовка навчальної програми підготовки фахівців лісового 
господарства з питань лісової сертифікації на рівні ОКР 
“Магістр» та розширення вже існуючого спеціалізованого курсу 
підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства з питань 
лісового господарства. 

Завдяки ініціюванню розгляду на колегії Держлісагентства України 
питання про законодавче і нормативно-методичне забезпечення лісової 
сертифікації, ведеться робота з підготовки пропозицій щодо внесення змін і 
доповнень до законодавства з метою його узгодження з нормами 
міжнародного стандарту. Їхня гармонізація сприятиме усуненню недоліків, 
які спричиняться розбіжностями в управлінні та організації 
лісогосподарського виробництва тощо. Досвід Білорусі вказує на суттєві 
переваги у разі проведення такої роботи. 

Серед інших передбачається підготовка нормативно-правового акту 
про порядок організації та проведення лісової сертифікації. Його прийняття 
дозволить впорядкувати діяльність всіх учасників процесу сертифікації та 
уникнути непорозумінь і неузгодженостей, які часом виникають між ними. 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» 

26 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ 
ЗАДАЧ В ПРОЦЕСІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ З 

ЛІСІВНИЦТВА  

Третяк Тетяна Миколаївна  
кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії 
психології творчості Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України 

Психологічну основу професійної діяльності працівників лісового 
господарства складає конструювання інформаційних систем, що вимагає 
наявності певного рівня розвитку знань, умінь і навичок, пов’язаних з 
розумінням функціонування і створення біологічних і технічних 
конструкцій різної міри складності. А отже, допрофесійна підготовка учнів 
в галузі лісівництва має передбачати, насамперед, формування готовності до 
розв'язування творчих задач і особливо творчих технічних задач, адже саме 
розвиток даної складової творчого інструментарію майбутнього лісівника є 
домінуючою компонентою його творчої особистості. Основи такого 
творчого інструментарію передусім закладаються в процесі допрофесійної 
підготовки учнів.  

Чому людина прагне до творчості? По-перше, людське життя від 
початку до кінця – процес творчості. Людина постійно розв’язує творчі 
задачі, намагається вибратись із чергової проблемної ситуації і відразу ж 
потрапляє в наступну, оскільки “кожен фініш є по-суті старт”. 

По-друге, людина прагне до різних видів творчості, головним чином 
з метою самореалізації, самоствердження, хоча існують й інші мотиви 
творчості. 

Чому діти приходять в технічні гуртки? Школярів в гурток технічного 
моделювання вабить можливість в процесі заняття реалізувати свою творчу 
уяву, прагнення до самостійності, які проявляються в активності, 
спрямованій на оволодіння прийомами роботи, удосконалення набутих 
навичок, прагнення до пізнання нового. 

У віці 12-18 років людина починає усвідомлювати себе як особистість, 
для неї характерні такі мотиви як прагнення до самовираження і 
самоствердження. З кожним роком все більш характерною для учнів стає 
суспільно корисна спрямованість технічної творчості. Найбільш виражені 
суспільні мотиви в технічній творчості старшокласників. 

Прагнення дослідити причинно-наслідкові зв’язки, конструювати 
оригінальні прилади і тим самим приносити користь суспільству, переростає 
в більш змістовну форму – перспективу особистості, детерміновану рівнем 
домагань. 

Важливо пам’ятати, що будь-яке слово, вчинок, навіть жест і вираз 
обличчя керівника гуртка є для гуртківців стимулом, може здійснити 
позитивний і негативний ефект, адже один і той же стимул “заломлюється” 
через внутрішній світ учнів (котрий у всіх різний), і в результаті у них 
появляються неоднакові мотиви, тому ми і говоримо в таких випадках, що 
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треба враховувати індивідуальні особливості дітей (їх інтереси, знання, 
уміння, навички) для того, щоб керувати мотивацією їх діяльності. 

Мотиви і емоції тісно пов'язані одне з одним. Емоції виникають лише 
завдяки задоволенню чи незадоволенню мотивів. За твердженням 
П.В.Симонова, емоції супроводжують гострі потреби при великому дефіциті 
інформації. Ця залежність виражається у вигляді формули:  

Е = П ( Н - І ), 
де: Е – емоції, 
П – потреба, 
Н – інформація, прогностично необхідна при розв’язуванні проблеми, 
І – інформація, наявна в людини. 
При цьому важливі різні випадки, в залежності від співвідношення 

параметрів. 
Тут ми переходимо до розгляду стимулювання творчого мислення. Як 

свідчить вищевказана формула, інтенсивність емоції обернено пропорційна 
різниці (Н – І). Цей факт треба враховувати при розвитку творчого мислення. 
При створенні навчальних проблемних ситуацій треба пам’ятати, що учень 
може помітити протиріччя, яке створює проблемну ситуацію, і 
сформулювати умову задачі лише в тому випадку, якщо у нього є для цього 
оптимальний дефіцит прогностично необхідної інформації. В іншому 
випадку в учня не виникне інтерес до розв’язування цієї проблемної ситуації. 

Взагалі-то загальної методики, загального алгоритму розв’язування 
задач не існує. Чому? Тому що весь Всесвіт постійно змінюється, а наш 
мозок, наше мислення відображають цей процес розвитку. Тому жорсткого 
алгоритму бути не може. Але враховуючи, що Всесвіт побудований досить 
раціонально, для стимулювання творчого мислення можна використовувати 
вже відомі закономірності його побудови і розвитку, оскільки, як ми уже 
говорили, мислення людини є відображенням безперервного розвитку 
Всесвіту, об’єктивної реальності. 

Наприклад, у Всесвіті обов’язково щось на щось схоже, тобто має 
місце аналогія, і люди, звиклі до репродуктивної діяльності, кажуть, - того, 
що ні на що не схоже, не може бути, і якщо їм зустрічається об’єкт “ні на що 
не схожий” (мається на увазі дуже віддалений аналог), то вони дійсно його 
не помічають. Знову ж таки проявляється психічний мутагенез – дуже 
великий дефіцит прогностично необхідної інформації негативно впливає на 
появу інтересу до розв’язування задачі. Тому треба вчити школярів не 
боятися новизни, нових задач, нової інформації. Для цього потрібно щоб 
учень звик розв’язувати нові задачі. І в результаті у нього сформується 
потреба розв’язувати нові задачі, потреба того, щоб кожен день його життя 
характеризувався оптимальним коефіцієнтом новизни (в даному випадку 
мається на увазі новизна суб’єктивна). 

Тоді школярі навчаться самостійно бачити проблемні ситуації, 
протиріччя в розглядуваних системах, формулювати задачу і будувати задум 
її розв’язування. Але для того, щоб не боятись розв’язувати задачі, треба 
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вміти їх розв’язувати. Отже, учні повинні оволодіти рядом необхідних 
блоків знань, навичок та вмінь. З цією метою на заняттях гуртка доцільно 
приводити приклади з історії техніки, де для створення задуму 
використовується той чи інший прийом. 

Отже, щоб виникла потреба розв’язувати якусь задачу, необхідне 
усвідомлення учнем наявної проблемної ситуації. І лише в тому випадку, 
коли в інтелектуальному потенціалі школяра є інформація щодо структурно-
функціональних взаємозв’язків між елементами розглядуваної ситуації, він 
зможе самостійно помітити протиріччя і сформулювати на основі 
проблемної ситуації задачу. Якщо ж учню невідомі структурно-
функціональні зв’язки між елементами проблемної ситуації, то він не зможе 
самостійно сформулювати умову, тому що в процесі розв’язування задачі 
слід розрізняти, як вказував відомий психолог С.Л. Рубінштейн, вихідні 
умови і шукані умови. І якщо вихідні умови є однаковими для будь-якої 
людини, яка розв’язує задачу, то шукані умови формулюються з 
врахуванням наявних знань, навичок та вмінь, які, звичайно, у кожного різні. 

В зв’язку з цим можна виділити два типи задач, які розв’язують учні 
на заняттях гуртків. До першого типу відносяться технічні задачі, при 
розв’язуванні яких учні самостійно виявляють технічні протиріччя, 
формулюють вихідні і шукані умови, створюють задум розв’язку і 
реалізують його на практиці. 

До другого типу слід віднести ті задачі, розв’язування яких з боку 
учнів полягає лише в практичній реалізації розробленого керівником гуртка 
задуму. Як правило, ці завдання спрямовані на реалізацію протиріч із 
областей техніки, які є недостатньо вивченими школярами. 

Однак не слід вважати, що розв’язування задач другого типу буде 
перешкоджати розвитку творчого мислення гуртківців. В процесі роботи над 
такими задачами гуртківці, по-перше, залучаються до оволодіння новими і 
актуальними знаннями, навичками та вміннями, що дозволить через певний 
час розв’язувати і завдання першого типу у вивченій таким чином області 
техніки. А по-друге, при розв’язуванні будь-якої задачі, в т.ч. і другого типу, 
обов’язково виникають супутні проблемні ситуації, розв’язування яких 
також сприяє розвиткові творчого мислення школярів. 

В результаті роботи в гуртку моделювання і конструювання школярі 
вчаться працювати на станках, користуватись різними інструкціями, 
кресленнями, ескізами, виготовляти деталі за кресленнями та ескізами; 
прилучаються до вивчення технічної літератури, знайомляться з різними 
типами машинної техніки, вчаться на ній працювати. 

При цьому слід мати на увазі, що конструктивне мислення завжди 
спрямоване на відображення, вивчення, дослідження наявної ситуації, стану 
речей, що підлягають розумінню, – взагалі актуальної інформаційної 
структури – на основі структурно-функціонального аналізу елементів цієї 
системи у їх взаємодії – з метою її трансформації (перетворення) відповідно 
до зовнішніх і внутрішніх умов.  
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До зовнішніх умов відносяться вихідні умови задачі, різного роду 
впливи на людину з боку навколишнього середовища і в першу чергу – 
часові, інформаційні, обмежуючі, забороняючі. 

Внутрішні умови – це інформаційний потенціал людини, її уява, 
знання, вміння, навички та рівень їх організації, тобто ступінь обізнаності 
розв’язуючого задачу та рівень розвитку операційної та мотиваційної 
складових конструктивного мислення, - взагалі ж внутрішні умови 
визначаються рівнем психологічної готовності особистості до розв’язування 
творчої задачі. 

При цьому розв’язування конструктивної задачі може здійснюватись 
(в залежності від новизни задачі для того, хто шукає її розв’язок) на рівні: 

1) переструктурування наявної інформації, виходячи із 
структурно-функціонального аналізу елементів 
конструювання; 

2) доконструювання (часткової перебудови) до наявної 
інформаційної структури нового інформаційного блоку 
(знайденого, побудованого) відповідно до заданих умов; 

3) цілковитої перебудови (побудови) вихідної конструкції на 
основі глибокого структурно-функціонального аналізу 
наявної інформації, вимог задачі, шуканих, проміжних, 
гіпотетичних конструкцій з метою знаходження 
оптимального варіанту розв’язку. 
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РОЛЬ ШКІЛЬНИХ ЛІСНИЦТВ У ФОРМУВАННІ 
ЕКОЛОГІЧНОГОМИСЛЕННЯ І СВІДОМОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ 

РОБОТІ 

Ковальчук Валентина Миколаївна 
директор Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва 

Анотація: описано досвід роботи позашкільного закладу щодо 
формування екологічного мислення і свідомості, проведення 
профорієнтаційної роботи у старшокласників в шкільних лісництвах. 

Ключові слова: науково – дослідницька та природоохоронна робота, 
екологічне мислення і свідомість, профорієнтація.  

Екологічна ситуація, яка склалася в світі на початку ХХІ століття, 
спонукає все цивілізоване людство до усвідомлення, що подальше 
безвідповідальне споживацьке ставлення до природних ресурсів може 
завершитися глобальною катастрофою. Успішне вирішення проблеми 
захисту навколишнього середовища залежить від рівня екологічної освіти і 
культури кожної людини, її вміння правильно оцінювати наслідки взаємодії 
суспільства та природи. 

Cучасні актуальні проблеми взаємостосунків суспільства і природи 
висувають невідкладні завдання і одне з них - виховання молодого 
покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально 
використовувати і відтворювати її багатства, психологічно готового 
оберігати природу.  

Одним із головних завдань екологічного виховання є формування в 
учнів світогляду майбутнього господаря, а не бездумного нищителя та 
споживача навколишнього природного середовища. Важливу роль у цьому 
повинні відігравати методи практичного навчання і виховання: шкільні 
лісництва, станції юних натуралістів, гуртки та інше. 

Маневицький районний Центр творчості велику увагу приділяє 
розвитку і формуванню в учнів екологічної компетентності та 
профорієнтаційній роботі. Формування дитячого контингенту, мережі 
гуртків та їхня профільність відбувається із врахуванням інтересів дітей, 
культурно-національних надбань, традицій, особливостей регіону та 
здійснюється відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», 
Положення про позашкільний навчальний заклад та Статуту закладу. 

У відділі екології, краєзнавства і туризму працюють: 21 група, 
гуртків еколого – натуралістичного напрямку, з них: 4 шкільні лісництва, 
юні знавці лікарських рослин, квітники – аранжувальники, натуралісти, 
орнітологи, ентомологи, екологи, географи – краєзнавці, живий куточок, дві 
екологічні стежки, екотеатр, 4 трудові аграрні об’єднання, 6 - НДЗД; та 22 
групи туристичних гуртків: туристичні, краєзнавчі, спортивного 
орієнтування. 

Слід сказати, що працюючи за різними напрямками творчої 
діяльності, як комплексний навчальний заклад до еколого – натуралістичної 
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роботи ми залучаємо всіх без винятку вихованців, а у нас їх є у 2014 – 2015 
навчальному році 1426 у 64 гуртках. Перевагою є те, що гуртки працюють у 
15 ЗОШ району. Це дозволяє забезпечити доступ до здобуття якісної 
позашкільної освіти дітям із сільської місцевості.  

Гурткова робота з старшокласниками проходить в основному в 
рамках діяльності МАН та шкільних лісництвах, трудових аграрних 
об’єднаннях і ставить за мету залучення талановитої молоді до науково-
дослідницької роботи, надає молоді певну допрофесійну підготовку. На 
даний час в районі успішно працює чотири шкільні лісництва: Колківське, 
Троянівське, Маневицьке, Новорудське. Особливо хотілося зупинитися на 
прикладах конкретної природоохоронної роботи, яка проводиться в районі. 
В основному - це участь школярів у природоохоронних конкурсах, акціях, 
операціях, які спрямовані на ознайомлення дітей з основними локальними 
екологічними проблемами, шляхами пошуку їхнього вирішення та 
залучення до конкретної природоохоронної діяльності. Усі екологічні та 
природоохоронні конкурси плануються так, щоб охопити всі природні 
компоненти: повітря, ґрунти, водні ресурси, рослинний та тваринний світ. 
Основні з них: день юного натураліста; конкурси квітництва і ландшафтного 
дизайну “Осінній бал”, на кращу екологічну стежку,“Вчимося 
заповідувати”, “Юний селекціонер”, “Юний дослідник”, “Галерея кімнатних 
рослин”; екологічні акції “Ліси для нащадків”, “Птах року”, “Діти за гуманне 
ставлення до тварин”; виставки робіт “Новорічна фантазія”; “В об’єктиві 
натураліста”, “Природна мозаїка народних ремесел”; трудові акції: 
“Плекаємо сад”,“Дослідницький марафон”, “Парад квітів біля школи”; 
природоохоронні акції: “День землі”, “День довкілля”, “До чистих джерел”, 
“Ліси для нащадків”, виступи екологічних агітбригад, олімпіада з екології; 
фестиваль народних ремесел; науково-освітній проекти «Збережемо лісову 
красуню», “Оптимізація озеленення території навчальних закладів”. Такі 
заходи мають велике виховне значення, тому що формують у дітей активну 
життєву позицію, вчать їх небайдуже ставитися до природи, піклуватися про 
збереження та відновлення природної спадщини країни. Беручи участь у 
різноманітних заходах, вихованці досягають високих результатів і 
неодноразово стають переможцями обласних та Всеукраїнських конкурсів. 
За 2014 – 2015 навчальний рік проведено і взято участь і 117 районних, 
обласних, Всеукраїнських масових заходах. За рік участь у масових заходах 
беруть участь більше 2600 дітей. 

У Всеукраїнських конкурсах переможцями стало 66 дітей та 1 
керівник гуртка: у «Ліси для нащадків» Колківське та Новорудське шкільні 
лісництва 40 - дітей, кер. Калуш Н., Луць Людмила, «Турбота молоді тобі, 
Україно», Колківське шкільне лісництво ЦТДЮ – 20 дітей, кер. Н.Калуш, 
«Птах року» - Сидорук Наталія, вихованка художньої студії «Чарівна 
палітра» ЦТДЮ, кер. О.Мельник, та О.Світач – керівник екологічних гуртків 
ЦТДЮ, «Україна – Європа - світ» - Коваль Євген, вихованець гуртка 
«Автомотоспорт з елементами туризму», кер. С. Ремінський, календар 
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GLOBE - Марчук Тамара, вихованка художньої студії «Чарівна палітра» 
ЦТДЮ, кер. О.Мельник. 

Слід відмітити роботу 
шкільного лісництва, що діє 
при НВК «Колківська ЗОШ - 
ліцей» (керівник Калуш Н. В.), 
історія якого бере початок в 
далекому 1975 році. Сьогодні 
шкільне лісництво працює при 
Маневицькому ЦТДЮ на базі 
Колківського НВК та 
співпрацює з ДП «Колківське 
лісове господарство». В гуртку 
займаються 40 учнів. За 
лісництвом закріплено ділянку 

лісу площею 289 га. Щороку беруть активну участь в різних акціях, 
конкурсах, операціях. Та головним завданням є створення нових площ 
лісових насаджень. Ось за останні п’ять років було створено більше ста 
гектарів лісових площ. Вихованці шкільного лісництва вчаться спілкуватись 
з природою без шкоди для неї. Юні лісоводи продовжують кращі традиції 
минулих поколінь – доглядають та насаджують нові культури. Так восени 
2011 року на подвір’ї НВК «Колківська школа І-ІІІ ступенів – ліцей» з 
участю вихованців, вчителів та учнів школи заклали дендропарк, який нині 
зроблений у вигляді карти України та демонструє єдність та міцність духу 
кожного громадянина. Було посаджено десятки екзотичних культур. 
Вихованці активно та старанно доглядали за новоствореним парком. Вчасно 
поливали, розпушували грунт, звільняли від бур’янів. Вихованці Наталії 
Віталіївни щороку є найактивнішими учасниками та переможцями 
екологічних конкурсів та акцій. Зокрема: акція «Турбота молоді, тобі 
Україно» - переможці обласного та Всеукраїнського етапів; екологічний 
похід «Біощит» - переможці обласного етапу; акція «Ліси для нащадків» - 
переможець обласного та учасники Всеукраїнського етапів. 

Вихованці Новорудського шкільного лісництва, де навчається 20 
дітей, (керівник Луць Л. І.), які працюють всього рік, стали переможцями 
обласного конкурсу «В об’єктиві туриста»; акція «Ліси для нащадків» - 
переможці обласного та Всеукраїнського етапів.  
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Маневицьке шкільне лісництво розпочало свою діяльність з 
листопада 2011 році. 
На закріпленій 
ділянці члени гуртка 

доглядають 
саджанці сосни, 
ялини, берези, 
вільхи. Фенологічні 

спостереження 
проведені юними 

лісівниками 
допомагають 
працівникам 

лісового 
господарства 

визначити масу 
дерев, густоту деревостану на окремих ділянках Маневицького лісництва. 
Діти підготували і провели «Свято зимуючих птахів», «Свято зустрічі 
птахів», «Пташиний КВК», акцію «Чисті узбіччя», «Збережемо лісову 
красуню», взяли участь у конкурсі «Вчимося заповідувати», «В об’єктиві 
натураліста», проводили зимову підгодівлю звірів, вивчали рідкісні рослини 
Черемського заповідника.  

Члени шкільного лісництва добре знають і пам’ятають про загрозу у 
жаркий пожежонебезпечний період, саме тому патрулюють в лісі, ведуть 
роз’яснювальну роботу серед ровесників. Членами шкільного лісництва 
зібрано і оформлено гербарій «Рослини нашого краю», колекцію «Шкідники 
лісу». У 2013 році юні господарі лісу привезли Гран-прі Всеукраїнського 
зльоту, що дало можливість Волині, зокрема в Маневицькому районі, у 2014 
році приймати гостей з усієї України.  

Троянівське шкільне 
лісництво – 20 дітей (кер. 
Семенюк Л.В.) успішно працює 
уже 4 роки. Біля школи 
вихованцями закладено 
дендропарк, посаджено більше 
30 га лісу, ведеться 
дослідницька робота. Постійно 
вихованці Троянівського 
шкільного лісництва беруть 
участь у різних конкурсах та 
акціях. Найулюбленішими для 
дітей стали конкурси «Юний 

натураліст» «Ліси для нащадків», «Турбота молоді тобі, Україно!», 
«Годівничка». Для збереження видової різноманітності рослин взимку 
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організовують між вихованцями конкурс на кращий ялинковий букет чи 
штучну ялинку та весною 
тішать себе штучними 
букетиками замість 
первоцвітів.  

Юні лісівники 
району неодноразово 
брали участь у 
Всеукраїнських зльотах 
шкільних лісництв, де 
показують високі 
результати.  

У вільний від 
навчання час члени 
шкільних лісництв 

організовують конкурси, конференції, випускають стінгазети, переглядають 
кінофільми на природоохоронну тематику. Щороку юні лісничі трудяться і 
відпочивають у таборах праці і відпочинку. Там молоді природолюби 
виготовляють шпаківні і синичники, огороджують мурашники, збирають 
лікарські рослини, дикі плоди та ягоди. Для тварин на зиму заготовляють 
сіно і гілковий корм. Юні лісівники займаються охороною зелених 
насаджень, проводять чергування у лісі, на площах, де ростуть конвалії, сон- 
трава, щоб зберегти їх від браконьєрів. Взимку члени лісництв беруть участь 
в операції «Ялинка» по охороні ялинкових насаджень. У шкільних 
лісництвах діти розчищають і самостійно доглядають джерела питної води, 
озеленяють береги річок Стир, Стохід. За активну участь у 
природоохоронній роботі шкільні лісництва нагороджуються грамотами і 
дипломами. Всі члени шкільних лісництв забезпечені спеціальним одягом. 
Вони постійні учасники урочистих заходів держлісгоспів, району, шкіл, 
селищ, тощо. Трудове виховання, навчання і профорієнтація в шкільному 
лісництві готує школярів до усвідомленого вибору професії. 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. Волинські 
лісівники переконані, що зелене шкільництво – це кузня, де кується кадрове 
майбуття лісогалузі. Ми дуже дорожимо дружбою з лісовими 
господарствами району та їх керівниками, які допомагають матеріально і 
морально. 
Формування екологічного світогляду людини забезпечує гармонійне 
поєднання шкільної та позашкільної освіти. Інколи позашкільна освіта має 
перевагу над навчанням у класі, оскільки вона не обмежена академічними 
годинами, дає змогу застосувати здобуті знання, набуті вміння і навички у 
практичній діяльності з охорони навколишнього середовища.  
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ЮНІ ГОСПОДАРІ ЛІСУ 

Гнітецька Зоя Костянтинівна 
завідуюча відділом екології Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради 

 
Україна належить до європейських держав, недостатньо забезпечених 

лісовими ресурсами, її лісистість нині становить 15,6%, тоді як 200 років 
тому ліси вкривали більшу половину всієї площі України.  

В Житомирській області ліси займають значні площі - близько 1,1 
млн. га, а середній показник лісистості є одним з найвищих – 35,2%. 

Незважаючи на величезне екологічне значення лісу і прийняті закони 
та постанови щодо його охорони, ліси, як і раніше, по-хижацькому 
знищуються, а відтворення лісового фонду здійснюється дуже повільно й 
недостатньо. 

Основними заходами захисту лісів є: раціональне (з урахуванням 
екологічної ситуації) обмежене їх вирубування; висаджування нового лісу 
на місці вирубаного; повна переробка деревини й супутньої сировини з 
метою збільшення виходу продукції з одиниці площі; раціональне 
збереження ягідних, кормових, лікарських, технічних рослин; створення 
лісозахисних та водоохоронних лісосмуг, рекреаційних і заповідних лісових 
і лісопаркових зон і масивів; підвищення рівня екологічної освіти та 
виховання свідомого ставлення населення, особливо молоді, до лісу. 

У 2015 році 30 шкільних лісництв та 25 гуртків юних лісівників 
Житомирщини активно працювали з метою примноження, відтворення та 
збереження лісових ресурсів. Школярі області доглядають понад 8 тис. га 
лісу закріпленого за шкільними лісництвами. 

Члени шкільних лісництв опановують ази лісівничої справи, вчаться 
застосовувати набуті знання на практиці. В лісгоспах вони є активними 
учасниками всіх добрих справ. Щорічно висаджують ліс на площі понад 220 
га, проводять догляд за лісовими культурами на площі близько 50 га. На 
закріплених територіях вони доглядають за мурашниками, підгодовують 
тварин взимку, щорічно виготовляють та розвішують біля 4 тис. синичників 
та шпаківень.   
 Серед кращих слід відзначити: Баранівське, Ємільчинське, Радомишльське, 
Малинське, Левківське шкільні лісництва. 

Підведення підсумків роботи шкільних лісництв традиційно 
проводиться під час обласних зльотів, які щорічно проходять напередодні 
професійного свята працівників лісового господарства на базі Малинського 
лісотехнічного коледжу. 

Переможці обласного зльоту шкільних лісництв традиційно стають 
учасниками Всеукраїнського зльоту шкільних лісництв.  
 У 2015 році на Всеукраїнському зльоті Житомирську область представляло 
Левківське шкільне лісництво. Команда юних лісівників отримала ІІІ місце 
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за виставку і презентацію їх досягнень.  
 Екологічний проект Левківського шкільного лісництва «Вирощування 
сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою в умовах 
Державне підприємство «Житомирський лісгосп» презетувала на IX 
Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв учениця 11 класу Левківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Житомирського району Ступніцька 
Вероніка і була відзначена дипломом II ступеня.   
 Заслуговує на увагу робота шкільного лісництва «Паросток» Баранівської 
гімназії, яке було створене у 2001 році і працює на базі Державного 
підприємства «Баранівське лісомисливське господарство».   
 Керівники Баранівського шкільного лісництва – Менська Марина 
Олександрівна та Ільчук Майя Назарівна, відповідальний спеціаліст від 
Державного підприємства «Баранівське ЛМТ»- головний лісничий 
Мірошниченко Віктор Іванович.  
 Щорічно у шкільному лісництві займаються 20-25 учнів та ще близько 50-
70 учнів долучаються до виконання окремих видів робіт. Діти пізнають 
природу свого краю, переймаються турботою про її майбутнє, в міру своїх 
сил і вміння допомагають оберігати й відновлювати ліс. Керівники 
шкільного лісництва ведуть учнів до знань шляхом спостережень, 
досліджень і практичної діяльності, таким чином розвивають їх творчий 
потенціал, активну життєву позицію, здійснюють професійну орієнтацію 
старшокласників.  
 Для забезпечення теоретичної підготовки членів шкільного лісництва до 
навчального плану гімназії введено курси за вибором «Лісова справа» та 
«Екологія лісу». Проводяться заняття за розділами «Лісівництво», 
«Лісокультурна справа», «Лісове насінництво», «Охорона лісу», «Лісові 
звірі і птахи», «Гриби», «Грунти» тощо.  

Ряд навчальних занять проходить на базі лісомисливського 
господарства 

під керівництвом спеціалістів. Щорічно проводяться практикуми 
«Викопування сіянців і підготовка до посадки», «Посадка сіянців під меч 
Колесова».  

Регулярно проводяться екскурсії до лісорозсадника, теплиць, 
насіннєсховища, шишкосушарки, де проходить ознайомлення з умовами 
одержання, зберігання і стратифікації насіння, технологією вирощування 
посадкового матеріалу. Екскурсантами тут бувають не лише члени 
шкільного лісництва, а й інші учні Баранівської гімназії, яких цікавлять 
справи шкільного лісництва і хто планує поповнити його лави.  

Найбільш захоплюючими є екскурсії до вольєру для утримання 
плямистих оленів у Явненському лісництві. Тут юні лісівники дізнаються 
про історію акліматизації цих дивовижних гарних і граціозних тварин, 
перша партія яких була завезена у 1985 році із заповідника «Асканія – Нова». 
Це були 14 оленят одно – десятиденного віку, яких протягом двох місяців 
випоювали коров’ячим молоком. Потім були друга, третя партії ... Тваринам 
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прийшлися до вподоби поліська природа і турботливе ставлення працівників 
лісомисливського господарства.  

З цікавістю спостерігають відвідувачі за поведінкою стада, яке вже 
напівдомашнє, оглядають угіддя та біотехнічні споруди. А влітку кожен з 
тих, хто побував у вольєрі, обов’язково заготовляє кропив’яні вінки для 
підгодівлі тварин у зимовий час.  

Шкільне лісництво «Паросток» надає допомогу виробництву, яка 
полягає у створенні лісових культур (посадка соснового лісу), викопування 
посадкового матеріалу, догляді за ґрунтом у лісорозсаднику (прополка), 
догляді за лісовими культурами (збирання довгоносика у молодих посадках), 
заготівля насіння та проведенні біотехнічних заходів, виготовленні 
шпаківень, обгороджуванні мурашників, заготівлі кропив’яних віників для 
підгодівлі тварин у зимовий час, розвішуванні годівниць для птахів.  

Значна кількість заходів поводиться в рамках акцій «Ліси для 
нащадків», «Зелений паросток майбутнього» тощо. Так, у 2015 році в ході 
акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» було створено лісові культури на площі 
3 га, доповнено лісові культури на площі 2 га, проведено догляд за лісовими 
культурами на площі 4,5 га. Всього в рамках акції «Зелений паросток 
майбутнього» посаджено ліс на площі 7 га. Крім того на території гімназії 
висаджено понад 50 кущів смородини, створено 5 нових клумб, прибрано 
територію міського парку, очищено від сміття 3 км берегової смуги р. Случ. 
З метою агітаційно – пропагандистської роботи проведено конкурс 
учнівських творів на тему «Людина та ліс» серед учнів 6-7 класів ,конкурс 
малюнків серед молодших школярів, організовано виставку.  

Поряд з теоретичною підготовкою та практичною діяльністю члени 
шкільного лісництва «Паросток» займаються дослідницькою роботою. У 
лісовому розсаднику Баранівського лісництва ведеться дослідження 
результатів живцювання чагарникових і хвойних порід в теплицях під 
плівкою та під склом, експеримент з вирощування модрини.  

В рамках обласного конкурсу «Вивчаємо рослинний світ 
Житомирщини», досліджено ареали підсніжника звичайного, первоцвіту 
весняного, цибулі ведмежої. Одержано відомості про місця зростання лілії 
лісової та росички середньої. Результати досліджень оформлені у вигляді 
таблиці. Місця зустрічі рідкісних рослин нанесено на карту.  

Об’єктом більш детальних досліджень став еритроній собачий зуб з 
родини лілійних – рідкісна рослина, яка росте зазвичай у Центральній та 
Західній Європі (східна межа його ареалу проходить через Українські 
Карпати). На території Житомирської області, практично поза межами свого 
природного ареалу, він росте у Биківському лісництві Баранівського 
лісомисливського господарства, де з метою його збереження створено 
ботанічний заказник місцевого значення «Собачий зуб». У ході досліджень 
членами шкільного лісництва була опрацьована відповідна література, 
документація заказника «Собачий зуб», досліджено екологічні умови 
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зростання рослини, розміри ареалу, щільність, зроблено фотознімки 
еритронію під час цвітіння.  

Члени шкільного лісництва виконували завдання програми 
«Дослідження корисних видів дикої флори, які слід ввести в культуру». В 
ході досліджень описано 75 видів дикоростучих рослин (типових та 
рідкісних), сфотографовано їх і зібрано гербарні зразки, віднайдено народні 
назви рослин, розкрито їх роль у народних звичаях і обрядах, господарське 
значення: декоративне, фітомеліоративне, лікувальне, харчове, медоносне, 
технічне (волокнисті, дубильні, фарбувальні властивості), роль індикаторів 
підземних вод, властивостей грунту, покладів корисних копалин тощо. 
Проведено спостереження за реакцією на зміну погодних умов, а також за 
рослинами, що мають властивості природного годинника.  

Не залишається поза увагою членів шкільного лісництва тваринний 
світ Баранівського району. На основі статистичної звітності вони проводять 
щорічний аналіз динаміки чисельності основних видів диких тварин, 
складають відповідні таблиці та графіки. Оформлено ілюстративно – 
інформаційний альбом «Різноманітність звірів і птахів Баранівського 
району».  

Значну увагу юні лісівники приділили вивченню рідкісних тварин. 
Нанесли на карту місця поширення або зустрічі рідкісних видів звірів (видра, 
борсук) і птахів (лелека чорний, журавель сірий, підорлик малий, пугач, лунь 
польовий). Також було досліджено діяльність бобрів на річці Видолоч та 
знято відео сюжет. 

Цікавою темою досліджень є акліматизація плямистих оленів у 
Явненському лісництві Баранівського лісомисливського господарства. 
Дослідницька робота члена шкільного лісництва Ковальчук Аліни (10 клас) 
містить відомості про історію та передовий досвід акліматизації цих тварин, 
що мешкають у вольєрі. Розглядаються причини перших невдач при 
випоюванні маленьких оленят коров’ячим молоком, аналізуються 
характерні хвороби та необхідний кормовий раціон. Звертається увага на 
можливості розвитку пантового господарства на базі вольєру. Робота була 
представлена на конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт МАН в 
секції «Лісове господарство» і відзначена дипломом Ш ступеня. 

Робота Шевчук Світлани (9 клас) «Дослідження та збереження 
біорізноманіття Баранівських заказників отримала II місце в секції 
«Екологія». 

Членами шкільного лісництва було виконано ряд дослідницьких робіт 
: «Особливості вирощування та використання посівного, садивного 
матеріалу гінкго дволопатевого в умовах Баранівського лісомисливського 
господарства», «Вирощування садивного матеріалу екзотів та впровадження 
інтродуцентів у лісові культури в умовах ДП «Баранівське лісомисливське 
господарство», «Вирощування та щеплення хвойних у Баранівському 
лісомисливському господарстві за методом Є. П. Проказіна», « 
Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою». 
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Серед заходів інформаційно – пропагандистської діяльності 
шкільного лісництва «Паросток» – презентації, проведення екологічного 
фестивалю «Світ у твоїх долонях», районного семінару з питань 
екологічного виховання, випуск стіннівок, звернень, буклетів, щомісячного 
інформаційного вісника «Дивосвіт», фоторепортажі про трудові і екологічні 
акції, екскурсії, про участь в обласних змаганнях, публікації у районній 
газеті «Слово Полісся».  
 Малинське шкільне лісництво створене на базі Малинської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 та Державного підприємства 
«Малинське лісове господарство» в січні 2004 року. Керівник шкільного 
лісництва- Мальцева Наталія Володимирівна, відповідальний спеціаліст від 
Державного підприємства «Малинське лісове господарство» - Аврамчук 
Сергій Миколайович, інженер лісовідновлення. Шкільне лісництво об’єднує 
понад 60 учнів 8-11 класів. 

Малинське шкільне лісництво – це структурний підрозділ закладу 
освіти, що забезпечує потребу школярів у здобутті знань та навичок в галузі 
лісництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, охорони 
природи, відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої професії. 

Гаслом учнівського лісництва є слова Л. Сенеки : «Жити щасливо й 
жити в злагоді з природою - одне й те саме». Відповідно до цього гасла, 
метою об'єднання є формування високодуховної особистості, яка 
усвідомлює своє призначення на Землі і показує власні приклади по 
збереженню навколишнього середовища. 

Щоб ближче ознайомитися з роботою лісівників, більше дізнатися 
про таємниці лісу, члени шкільного лісництва займаються в гуртку «Юних 
лісівників», програма якого передбачає вивчення теоретичних положень 
пізнання лісу як об'єкта господарської діяльності, питань лісонасінневої 
справи та лісівництва, вивчення методів вирощування лісу та догляду за ним, 
питань охорони та захисту лісу, вивчення особливостей розповсюдження та 
використання лісової флори та фауни, елементів ґрунтознавства. Заняття в 
гуртку дають можливість не лише розширити знання учнів, а й оволодіти 
навичками лісівничих професій, засвоїти наукові знання про природу, що 
можуть бути використані для охорони і примноження її багатств, виховувати 
патріотичні й естетичні почуття, свідоме ставлення до праці. До проведення 
занять залучаються спеціалісти підприємства та Малинського лісництва, які 
читають лекції, демонструють практичні навики, забезпечують проведення 
змістовних екскурсій. Співпраця з ДП «Малинське лісове господарство» дає 
можливість забезпечувати випускників школи направленнями підприємства 
на подальше навчання в навчальні заклади різних акредитацій за професією 
«Лісове господарство». 

Юні лісівники виконують різні види робіт : заготовляють насіння, 
садять доглядають за лісопосадками й лісонасінневими плантаціями, 
вирощують посадковий матеріал для озеленення школи та міста, беруть 
участь у розчищенні лісу від сміттєзвалищ, виявляють осередки 
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пошкодження лісу шкідниками й хворобами, підгодовують диких тварин і 
птахів, охороняють мурашники, а також, беруть активну участь у 
різноманітних природоохоронних акціях. 

Щороку члени шкільного лісництва робить свій внесок у справу 
створення та доповнення лісових культур. За роки діяльності висаджено 
більше 30000 сіянців сосни і ялини. 

Одним із напрямків діяльності учнівського лісництва є дослідницька 
робота з вивчення флори і фауни Малинського району. Зокрема, у 2015 році, 
були виконані роботи: «Вікові дерева Малина», «Тиха війна в поліських 
лісах» (про хвороби лісу). У попередні роки гуртківці працювали над темами 
: «Гідрологічний заказник місцевого значення «Галове», «Природоохоронні 
території Малинщини», «Інтродукція сосни італійської в умовах 
Українського Полісся», «Розповсюдження хруща травневого в насадженнях 
шкільного лісництва та визначення його шкодочинності», «Проблеми 
головного користування лісового фонду Малинщини». 

Юні лісівники є постійними учасниками всеукраїнських, обласних та 
регіональних екологічних акцій, таких як «Зелений паросток майбутнього», 
«Ліси для нащадків», «Зустріч птахів» і «Годівничка», «Прибирання світу», 
«Майбутнє лісу в твоїх руках», учасниками і призерами міських та обласних 
конкурсів «Мій рідний край, моя земля», «В об’єктиві натураліста», міського 
та обласного конкурсів колективів екологічної просвіти. 

В ході акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» висаджено 2500 сіянців 
ялини звичайної, 0,5 га лісових культур, упорядковано одне джерело, 
ліквідовано 5 стихійних смітників, очищено 1 км берега річки Здрівля.  

В рамках акції «Зелений паросток майбутнього» висаджено 200 
саджанців ялівцю і самшиту. На території школи та вулицях міста висаджено 
150 кущів та дерев різних порід. 

Значне місце в діяльності учнівського лісництва займає 
просвітницька робота. В школі створено куточок «Юного лісівника». 
Колектив екологічної просвіти шкільного лісництва у лютому 2015році 
виступив перед учнями школи з програмою «Первоцвіт» , виготовив та 
розповсюдив буклети про охорону первоцвітів. У квітні члени гуртка «Юні 
лісівники» провели для учнів 5-8 класів виховний захід «Ліс потрібно 
любити!». 

Впродовж 5 років шкільне лісництво, яке створено в 1990 році на базі 
Ємільчинської ЗОШ І-Ш ступенів №2 (сьогодні Ємільчинська гімназія) під 
патронатом Ємільчинського державного лісомисливського господарства 
завдяки злагодженій роботі педколективу школи та керівництва державного 
лісомисливського господарства займає 1 місце в обласних змаганнях 
шкільних лісництв. 

В склад шкільного лісництва входять учні 6-11 класів, які люблять 
рідну природу, хочуть збагатити та поповнити свої знання про флору і фауну 
лісів, значення лісу для природи і життя людини. В подальшому вони 
планують продовжити навчання в учбових закладах України, щоб 
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повернутися справжніми лісівниками, екологами, вчителями, віддати свої 
знання для забезпечення надійної екологічної ситуації в регіонах, створення 
лісів, їх захисту від хвороб і шкідників, раціональному використанню і 
збереженню природних ресурсів. 

Лісництво нараховує 30учнів, за якими закріплено 328 га лісових 
угідь, на яких проводиться весь комплекс лісогосподарських робіт. 

Члени шкільного лісництва не лише проводять лісогосподарські 
роботи, а на факультативних заняттях вивчають флору і фауну з подальшим 
закріпленням на практичних заняттях в лісових масивах. І як результат на 
обласних змаганнях шкільних лісництв учні займають перші місця з лісової 
науки. 

Активну участь члени шкільного лісництва беруть у виготовленні 
штучних гніздівель, заготівлі кормів для диких тварин, солонців, годівниць, 
проводять спостереження за заселенням штучних гніздівель, відвідуванням 
дикими тваринами місць підгодівлі, життям санітарів лісу - рудих мурашок. 

Члени шкільного лісництва надають велику і посильну допомогу 
лісникам в питаннях лісовідновлення, збирання шишок ялини, сосни, 
жолудів дуба, насіння деревних і чагарникових порід. 

Значну роль в підготовці майбутніх лісівників до навчання у вузах 
відіграє організація дослідницької роботи, яка здійснюється на екологічній 
стежці шкільного лісництва. 

Стежка організована з метою поєднання відпочинку та 
природоохоронної пропаганди, накопичення екологічних знань і навичок, 
ознайомлення з різноманіттям природи, антропогенною дією людини на 
навколишнє середовище, з видами природокористування, оволодіння 
навичками екологічно грамотної поведінки в природному середовищі, 
розширення кругозору. 

У 2014 році команда шкільного лісництва зайняла І місце у обласному 
огляді шкільних лісництв, що проходив під девізом «Збережемо та 
збагатимо природу Житомирщини» на базі Малинського лісотехнічного 
коледжу, а у 2015 році здобула ІІ місце на цьому ж конкурсі.  

У 2015 році була організована зустріч з викладачами та студентами 
екологічного факультету Житомирського агроуніверситету. Під час цієї 
зустрічі були проведені читання наукових робіт студентів. Учень 11 класу 
Зінкевіч Богдан, представив свою роботу по екології, за яку він отримав І 
місце на обласній олімпіаді з екології. 

Цікавим та захоплюючим є життя членів шкільного лісництва, тому 
це впливає на подальший вибір професії і дає можливість на власному 
досвіді переконатися, яке величезне значення має ліс у народному 
господарстві та разом з тим, полюбити його неосяжну красу. За останні три 
роки 12 вихованців учнівського лісництва вступили до навчальних закладів 
за спеціальністю «Лісове господарство». За 25 років існування 
Ємільчинського шкільного лісництва своє життя з лісом пов’язали більше 
200 випускників. 
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Варто зауважити, що за останні роки ряд старшокласників 
Баранівської гімназії, що були членами шкільного лісництва стали 
студентами Малинського лісотехнічного коледжу, Житомирського 
державного агроекологічного університету (факультети лісового 
господарства та екології лісу), Українського аграрного університету у м. 
Києві (факультет лісового господарства), Український лісотехнічного 
університету у м. Львові, (всього 16 випускників гімназії).  

Більше 25 колишніх членів Малинського шкільного лісництва нині 
працюють в галузі лісового господарства району та області, 10 ще 
навчаються у Малинському лісотехнічному коледжі. 

Працюючи у шкільному лісництві, учні переконуються, що роблять 
дуже хорошу і корисну справу і не лише для себе, а й для майбутніх 
поколінь. 
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ЛІСИ, 30 РОКІВ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

Тарасевич Олександр Васильович  
Поліський філіал Українського ордена “Знак Пошани» науково-дослідного 
інституту лісового госодарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 

Катастрофа на Чорнобильській АЕС призвела до значного 
радіоактивного забруднення лісів України. У лісових масивах, внаслідок їх 
специфічного складу та будови, накопичилося значно більше радіоактивних 
елементів, ніж на відкритих площах. Це, в свою чергу, визначило ліси як 
“критичні ландшафти» з огляду можливих радіаційних дозових навантажень 
при перебуванні людини у них, або при використанні продукції лісового 
господарства. Найбільша частка лісів, забруднених радіонуклідами, 
сконцентрована на Поліссі. Це понад 60 тисяч гектарів, де заборонена будь-
яка лісогосподарська діяльність. На площі близько 140 тис. га використання 
деревини здійснюється з певними обмеженнями, а на площі понад 1140 тис. 
га заборонено збір недеревної продукції. Для лісів Полісся найбільш 
характерними є дернові різного ступеня опідзоленості та торфові, болотні 
ґрунти. Радіоактивні елементи у них характеризуються значною 
міграційною здатністю та подальшим накопиченням компонентами лісових 
екосистем, які у перспективі частково виступають сировиною для 
виготовлення певної продукції. 

Дослідження закономірностей розподілу радіонуклідів в лісових та 
лісоболотних біогеоценозах, міграції радіонуклідів в різні компоненти лісу, 
темпів самоочищення лісових екосистем свідчить про те, що вказані процеси 
динамічні. Вони відбуваються під впливом значної кількості факторів, дія 
котрих в тому чи іншому типі умов місцезростання дає різну ступінь 
забрудненості продукції лісового господарства. На територіях, що зазнали 
забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 
ведення лісового господарства здійснюється на основі Рекомендацій з 
ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення, які 
були написані науковцями Поліського філіалу УкрНДІЛГА. Однак 
вищезгадані факти свідчать, що необхідно проводити багаторічний 
науковий моніторинг радіоактивного забруднення компонентів лісових 
біогеоценозів на лісотипологічній основі, періодично переглядати і 
уточнювати “Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах 
радіоактивного забруднення». Їх актуалізація повинна базуватись на 
виключно на результатах багаторічних моніторингових досліджень 
радіаційної ситуації в лісах. 

Радіаційна ситуація у лісах України за 30 років зазнала суттєвих змін. 
Весь цей період здійснювався моніторинг їхнього стану. Найбільш 
забруднені радіонуклідами лісові площі зосереджені у північно-східній та 
північній частині Житомирщини. Нині в умовах радіоактивного 
забруднення господарську діяльність здійснюють більшість держлісгоспів 
області. 
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В результаті наукових досліджень співробітниками Поліського 
філіалу УкрНДІЛГА отримана наступна наукова новизна: 

1) Вивчена інтенсивність акумуляції 137Cs з ґрунту у компоненти 
рослинного покриву основних лісових та лісо-болотних 
фітоценозів Українського Полісся (біля 40 шт.). Визначені 
середні значення інтегрального показника згаданої 
інтенсивності – коефіцієнта накопичення та коефіцієнта 
переходу – близько у 100 видів мохів, 60 видів лишайників, 300 
видів судинних рослин лісів; 

2) Виявлені закономірності міграції 137Cs у різних типах ґрунтів в 
залежності від ценотичних факторів; 

3) Вивчений розподіл валового запасу 137Cs у основних лісових та 
лісо-болотних біогеоценозах (близько 30), та виявлені основні 
ценотичні фактори, які його визначають; 

4) Виявлена роль всіх ярусів лісової рослинності у розподілі та 
міграції 137Cs у лісових біогеоценозах; 

5) Вивчений вплив товщини торфових покладів на інтенсивність 
міграції 137Cs у грунтово-рослинному покриві мезотрофних та 
оліготрофних лісових сфагнових боліт; 

6) Показана провідна роль сфагнового покриву у міграції 137Cs в 
екосистемах лісових мезотрофних та оліготрофних сфагнових 
боліт; 

7) Вивчена багаторічна динаміка вмісту 137Cs у компонентах 
головних лісових та лісо-болотних екосистем; 

8) Розроблений довгостроковий прогноз вмісту 137Cs у 
компонентах лісових екосистем на основі створеної 
компартментної математичної моделі FORESTLIFE. 
Проведена її валідація, та показана придатність для 
практичного використання; 

9) Проводиться моніторинг радіоактивного забруднення 
продукції лісового господарства в Українському Поліссі. 

В тому числі отримана теоретична новизна: 
1) Вперше розроблена динамічна компартментна модель міграції 

137Cs у екосистемах лісових сфагнових боліт; 
2) Розроблена нова концептуальна схема моделі міграції 137Cs у 

біогеоценозах хвойних лісів; 
3) Висунута та частково доведена гіпотеза про роль ендофітних 

грибів у доставці мінеральних елементів живлення та 137Cs 
судинним рослинам сфагнових боліт, в тому числі, живлення 
судинних рослин із мохового ярусу; 

4) Розроблено структурно-функціональну схему взаємодії 
судинної рослини (акцептор) зі сфагновими мохами (субстрат, 
донор) у поглинанні мінеральних елементів та 137Cs; 
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5) Вперше виявлено та кількісно охарактеризовано інтенсивні 
сезонні потоки 137Cs в екосистемах лісових сфагнових боліт, 
пов’язані із біологією сфагнових мохів; 

6) Вперше розроблені статистичні підходи, на основі яких 
кількісно охарактеризований вплив погодних умов 
вегетаційного періоду на інтенсивність акумуляції 137Cs у біоті 
лісових екосистем; 

7) Розроблено динамічну схему автореабілітації лісових 
екосистем від радіоактивного забруднення; 

8) Розроблено комплексну модель радіоактивного забруднення 
харчових продуктів лісу, визначено лімітуючі фактори 
забруднення, запропоновано шляхи зменшення дози 
опромінення населення від харчових продуктів лісу. 

Науковцями УкрНДІЛГА, разом із працівниками держлісгоспів, 
отримали важливі дані щодо радіоактивного забруднення компонентів 
лісових екосистем, проведено величезну роботу з повторного обстеження та 
реабілітації радіоактивно забруднених лісів. Із 2005 року ці заходи було 
здійснено на площі 21347,7 гектара, в тому числі: Народицьке СЛГ – 7510, 
Оруцьке СЛГ – 7501, колишнє Овруцько-Народицьке СЛГ – 1647, Овруцьке 
– 2967,7, Словечанське – 739, Білокоровицьке – 392 та Лугинське – 592 
гектари. У 2014 році на Житомирщині реабілітовано, тобто дано нову 
путівку в життя, більш як 4 тисячам гектарів лісу. Тепер перед нами завдання 
– обстежити забруднені ліси ще на території 46500 гектарів. 

Щороку наша вимірювальна лабораторія перевіряє на вміст 
радіонуклідів від 4,2 до 5,6 тисячі зразків продукції лісового господарства. 
Забрудненість деревини, найчастіше, не перевищує встановлені гранично-
допустимі норми. Лише частина дров паливних з Народицького 
спецлісгоспу (лісництва: Закусилівське, Давидківське, Радчанський нижній 
склад) Овруцького лісгоспу та Овруцького спецлісгоспу (Бережестський 
нижній склад) після вимірювання показала перевищення нормативів по 90Sr, 
Бк·кг-1. Ця величина становила менш як 3,5 % від наданої кількості зразків 
деревини паливної. В окремих випадках перевищення було в 5-6 разів 
більше норми. 

Останнім часом, враховуючи складні реалії життя, в тому числі 
зниження рівнів доходів населення та “звикання» до чорнобильських 
проблем, збільшились обсяги збору та споживання дарів лісу. Повинен 
застерегти: у наданих для дослідження зразках фіксується значне 
перевищення рівнів радіоактивного забруднення по 137Cs. Насамперед у 
лікарській сировині (пагонах та ягодах чорниці), грибах свіжих та сухих, 
м’ясі дичини. Трапляється перевищення нормативів у десятки разів, 
особливо в сухих грибах. 

За дослідженнями вчених, внутрішнє опромінення організму, в 
основному через споживання, відбувається за рахунок забруднених 
радіонуклідами грибів – до 92 %, ягід – понад 4 %, молока – майже 4 %. Ці 
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показники характеризують стан здоров’я населення, обстеженого в північній 
частині нашої області. 

Існують певні способи “очищення» забрудненої їстівної продукції. 
Необхідно враховувати, що чим відносно багатші грунтові умови, тим 
менша вірогідність переходу радіонуклідів до рослини, гриба чи тварини. На 
кругообіг забруднення впливають багато інших чинників. Науковці 
Поліського філіалу УкрНДІЛГА ці процеси досліджують та достатньо точно 
прогнозують. Ми завжди готові поділитися знаннями та умінням, щоб 
зменшити загрози катастрофічних наслідків Чорнобильської аварії для 
населення та працівників лісової галузі. На превеликий жаль, ці загрози ще 
реально існують, хоча вже минуло 30 років. 
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РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ЛІСНИЦТВА ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 
НАВИЧОК ЛІСІВНИЧОЇ СПРАВИ, ВИХОВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Оберняк Лариса Анатоліївна 
Алєксєєнко Ірина Сергіївна 
Радомишльська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 імені Івана Самоплавського 
Житомирської області 

Гімн шкільного лісництва 
Слова С.Г. Вознюк 
Музика В. Домбровського 
Купають верби в Тетереві коси 
Над гаєм лине пісня солов’я. 
Руднянська школа завжди на сторожі 
В ній юні лісники творять дива. 
ПРИСПІВ: 
Вирує Радомишль на пагорбі зеленім 
Поліській ліс продовжує життя 
Шкільне лісництво збереже природу 
Для нових поколінь у майбуття. 
Криниченька стрічає на узліссі 
Старійшини зібрались у дубах 
Охороняють наше рідне місто 
Як вартові Хмельницького стоять. 
Берізкам шепче вітер про кохання 
Як нареченим в білому вбранні 
Люблю зорю вечірню і світання 
У любій серцю рідній стороні. 
 
Учнівське лісництво створено у жовтні 1968 року.  
До його складу входять всі учні 7-11 класів. Керує всією роботою 

учнівського лісництва Рада учнівського лісництва, до складу якої входять 20 
чоловік. 

Ми працюємо  
 з метою поглиблення знань учнів з основ наук лісівництва , 

біології, географії, екології;  
 навчити любові до природи, раціональному 

природокористуванню;  
 співпрацювати з працівниками ДП «Радомишльське ЛМГ» у 

справі трудового та профорієнтаційного виховання школярів;  
 організувати дослідницьку роботу; 
 виховувати свідомих природолюбів, патріотів рідного краю, 

держави. 
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Почалася трудова та природоохоронна робота ще в тяжкі повоєнні 
роки, коли школою керував великий педагог , мудра і талановита людина 
Іван Іванович Самоплавський, ім'я якого носить тепер наша школа. Ще тоді 
учні нашої школи посадили на березі річки Тетерів водозахисні насадження 
(тепер це місце відпочинку жителів містечка). 

Приємно відмітити, що у 1968 році першим старшим лісничим 
шкільного лісництва став син Івана Івановича Валерій Іванович 
Самоплавський дитяче захоплення якого стало справою його життя 
(тривалий час він був міністром лісового господарства). 

Починаючи з 70 років в нашій школі діє табір праці і відпочинку 
«Берізонька», де учні працюють, навчаються і відпочивають. 

Систематично разом із працівниками ДП «Радомишльське ЛМГ» та 
активом учнівського лісництва проводяться семінари : «Ліс - наш дім», 
«Зелені легені планети», конференція « Паросток майбутнього», конкурс 
малюнка та твору на тему «Людина і ліс», загальношкільний виховний 
захід» Юні лісівники - за збереження навколишнього середовища». 

Члени шкільного лісництва з радістю зустрічаються з ветеранами 
праці ДП «Радомишльське ЛМГ». 

З 2004 року у школі впроваджено профільне навчання природничого 
напрямку для учнів 10-11 класу. 

За учнівським лісництвом закріплено 440 га лісу, в тому числі 215 га 
лісопаркової зони в Радомишльському лісництві (квадрати №17,18,19,20) та 
225 га лісу Поташнянського лісництва (квадрати №70,71,72). 

Учнівське лісництво має свій тематично обладнаний кабінет в школі 
та куточок учнівського лісівництва у музеї флори і фауни підприємства. 

Створено і діє “Зелений патруль» по боротьбі з браконьєрством і 
охороною природи. Насиченою є природоохоронна та екологічна робота в 
школі: 

В школі працює гурток “Юні лісівники» під керівництвом вчителя 
біології Оберняк Л.А.  

Члени шкільного лісництва активно працюють у виробничій 
програмі: 

 висівають в розсаднику насіння деревинно-чагарникових порід 
та доглядають за ними; 

 виготовляють, розвішують та ремонтують штучні гніздівлі; 
 огороджують мурашники; 
 збирають і здають лікарські рослини; ягоди суниці і чорниці; 
 заготовлюють віники для підгодівлі диких тварин; 
 просапують в розсаднику сіянці дуба червоного, сосни 

звичайної, ехінацеї; 
 садять саджанці лісових культур; 
 заготовляють насіння деревинно-чагарникових порід. 
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Щорічно, у вересні місяці, на базі Малинського лісотехнічного 
коледжу проводиться зліт команд шкільних лісництв Житомирської області. 
Команда нашого шкільного лісництва завжди бере активну участь у цьому 
заході. Вони змагаються по десяти лісівничим дисциплінам: ґрунтознавство, 
лісокультурна справа, лісівництво, охорона лісу, таксація, насіння деревних 
та чагарникових порід, лікарські рослини, ягоди і гриби, лісові звірі та птахи, 
розпізнавання деревних та чагарникових порід за пагоном. А також 
додаються спортивні змагання та конкурс номерів художньої 
самодіяльність. Неодноразово наша команда виборювала призові місця 
серед 21 команди області. У 2015 році Радомишльському шкільному 
лісництві було присуджено 3 місце. 

Вже з перших випусків юних лісівників і по сьогоднішній день багато 
з них назавжди пов’язали свою долю з лісом. Є навіть трудові династії, які є 
випускниками нашої школи. Всього на ДП «Радомишльське ЛМГ» працює 
більше 30% випускників нашої школи. Природо-екологічна робота в школі 
дає свої позитиви. Вона вчить учнів любити, зберігати і захищати природу, 
сприяє свідомому вибору професії лісівника. 
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ДО ЛІСУ З ЛЮБОВ’Ю І ЗНАННЯМИ 

Стукал Ніна Іванівна 
Керівник гуртка «Дорогинське учнівське лісництво» Фастівського 
районного еколого-етнографічного центру Київської області 

Найбільше об’єднують людей - спільна мета, прагнення та праця. 
Головна мета діяльності Дорогинського учнівського лісництва - сформувати 
у юних лісівників правильну позицію і розуміння ролі лісу в житті людини, 
залучати їх до відтворення лісів, до реальної виробничої і соціально-
екологічної праці.  

Створене у 2004 році учнівське лісництво нині налічує 27 вихованців, 
які об’єдналися в колектив, що здійснює різноманітну діяльність у тісному 
співробітництві і підтримці Державного підприємства «Фастівське лісове 
господарство». Співробітництво учнівського лісництва з Дорогинським 
лісництвом має добрі і давні традиції. Насамперед, це – матеріальне 
забезпечення інструментами, приладами, посадковим матеріалом, 
транспортом тощо.  

Завдання навчити дітей садити ліс, здійснюється на науковій основі з 
дотриманням всіх вимог агротехніки та техніки безпеки, завдяки шефському 
піклуванню спеціалістів лісгоспа: директору Чемерському О.Ю., головному 
лісничому Прокопюку Л.Н., лісничому Дорогинського лісництва Стукалу 
О.М.. 

На теоретичних заняттях юні лісівники ознайомлюються з 
інноваційними технологіями лісорозведення та лісо вирощування, а на 
практичних - відпрацьовують спеціальні навички, беруть участь у майстер-
класах, які проводять старші наставники.  

Вирощування лісу починається із заготівлі насіння. Якісне насіння – 
основа лісогосподарського виробництва. Це майбутні здорові, продуктивні 
ліси. Для вирощування висоякісного посадкового матеріалу потрібно 
заготовити насіння з елітних та плюсових дерев. Заготовлені власноруч 
шишки сосни, вихованці учнівського лісництва відвезли на шишкосушарку 
у сусіднє Веприківське лісництво, де безпосередньо спостерігали та брали 
участь у всіх стадіях переробки шишок: завантаження у барабан, за 
допомогою якого відділяють насіння, закладання насіння в агрегати, які 
знекрилюють і доочищують насіння, закладання порожніх шишок у котел, 
який обігріває приміщення і створює необхідну для сушіння температуру. 
Минулої зими вихованці учнівського лісництва заготовили 25 кг шишок 
сосни , або у виході - 250 г насіння. Отримане насіння висадили на лісовому 
розсаднику учнівського лісництва. 

Збирання жолудів для юних лісівників - цікавий і захоплюючий 
процес. Восени зібрали 200 кг жолудів. Багато жолудів було пошкоджено 
шкідниками, тому доводилось сортувати вже зібраний матеріал ще раз. 

Якщо при зберіганні жолудів допускати надмірну сухість повітря, або 
вологість і високі температури, або низькі температури, то жолуді втрачають 
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схожість. Останніми роками Дорогинське лісництво, з обов’язковою участю 
юних лісівників, практикує осінній висів жолудя у лісовому розсаднику.  

Створена міцна база для відпрацьовування навичок вирощування 
посадкового матеріалу. Вихованцям учнівського лісництва виділено 0,2 га 
площі під власний лісовий розсадник. На ньому створили три відділення: 
шкілку голубих ялинок, шкілку декоративних рослин, посівне відділення (на 
якому вирощують сіянці сосни, ялини та дуба). В майбутньому плануємо 
розширити площу лісового розсадника, створивши на ньому селекційно-
генетичний відділок та відділок лікарських трав. 

Вирощування сіянців здійснюється також і в контрольованому 
середовищі. В лісництві споруджено 8 коробів для вирощування сіянців 
сосни, один з яких закріпили за учнівським лісництвом. 

Не залишився поза увагою дітей дуб. Опрацювали новий спосіб 
вирощування сіянців – із закритою кореневою системою. Вихованці 
лісництва самі виготовляли контейнери із плівки, наповнювали їх 
грунтосумішшю, а потім у кожен висівали по насінині дуба звичайного. 
Такий спосіб вирощування посадкового матеріалу робить його менш 
залежним від погодних умов і дозволяє висаджувати сіянці протягом 
вегетаційного періоду. 

Щорічно ми є неодмінними учасниками акції « Майбутнє лісу в твоїх 
руках», яке розпочинається 21 березня у Всесвітній День лісів. День 
відкриття акції – це справжнє свято. Обов’язково до нас приїздять гості. Це 
представники Державної лісової агенції, Київської обласної державної 
адміністрації, Фастівської районної державної адміністрації, громадськості 
району, села. Цього року разом із юними лісівниками ліс садили працівники 
ДП «Фастівське лісове господарство», вихованці дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей, їхні батьки-вихователі.  

Перед лісовідновлювальними роботами гуртківці знайомляться із 
проектом лісових культур, який працівники лісництва складають на кожну 
ділянку. У проекті на основі натурного обстеження приводиться 
характеристика ділянки, а також передбачається технологія підготовки 
ґрунту, підбір і розміщення деревних і чагарникових порід, агротехніка 
закладання лісових культур, характеристика посадкового матеріалу, догляд 
за лісовими культурами.  

Всього протягом акції висадили ліс на площі 5 га ( 3 га сосни і 2 га 
дуба) та доповнили 4 га сосни. 

Для тих членів учнівського лісництва, хто навчається у ньому перший 
рік, ця акція стала дебютом. Як казали самі учні – перша посадка лісу – 
відмінний старт для подальшої роботи.  

Посадити маленьку сосну так, щоби через десятки років вона виросла 
у велике могутнє дерево - справа непроста. Тому перед основною роботою 
працівники лісництва провели для учнів інструктаж. Адже від того, як буде 
посаджений сіянець, залежить його приживлюваність. Кращій 
приживлюваності посадкового матеріалу сприяла обробка кореневої 
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системи стимуляторами росту та адсорбентами. Юні лісівники 
усвідомлювали важливість даного етапу роботи, адже в останні роки 
знизився вміст вологи в ґрунті через зниження рівня ґрунтових вод. 

Усіх своїх помічників лісівники забезпечили робочим інвентарем - 
рукавицями, мечами Колесова, відрами та спецодягом. Використовувався 
традиційний для Дорогинського лісництва спосіб посадки сіянців в плужні 
борозни.  

А ось для створення плантації новорічних ялинок застосовано 
суцільний обробіток ґрунту, що дало змогу використати при посадці 
лісопосадкову машину Чашкіна. Юні лісівники заготовляли посадковий 
матеріал у лісовому розсаднику, укладали у спеціальні короби, обкладаючи 
сіянці вологим мохом. Після транспортування до місця посадки, 
прикопували сіянці у затіненому, добре зволоженому ґрунті, добре 
пам’ятаючи, що не можна пересушувати коренів. Хлопці по черзі 
допомагали висаджувати ялинки на лісопосадковій машині. 

Вихованці учнівського лісництва оволодівали навичками 
механізованої посадки лісу на лісопосадковій машині. Вчились подавати 
рослини з бункера в затискачі, слідкували, як дисками здійснюється 
загортання кореневої частини посадкового матеріалу.  

За роки існування учнівського лісництва, його вихованцями було 
створено близько 50 га лісових угідь. Тепер мрія кожного учасника акції - 
через багато років приїхати у ліс, закладений власними руками, і відчути 
гордість за власне творіння і благородну справу збереження зеленого світу. 

Діяльність учнівського лісництва відіграє важливу роль в 
профорієнтації учнів. Частина з них обов’язково стане спеціалістом лісового 
господарства, а знання і навички грамотного лісорозведення і 
лісовідновлення вони отримують вже тепер. 
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ДОСВІД ПИЛИПОВИЦЬКОГО УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Підлісна Надія Анатоліївна 
Пилиповицьке учнівське лісництво Бородянського району Київської області 

Робота Пилиповицького учнівського лісництва спрямована на 
профорієнтацію та вирішення проблем лісового господарства шляхом участі 
учнів у практичних заходах з:  

 Збереження біологічного різноманіття лісових екосистем; 
 Відтворення та розширення площі високопродуктивних 

стійких насаджень; 
 Вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин; 
 Співпраці наукових установ з учнівським лісництвом. 

Збереження біологічного різноманіття лісових екосистем учні 
опановують шляхом проведення досліджень в заповідному урочищі 
«Бабка». Вже протягом 12 років ведеться моніторинг кількості рослин видів, 
які занесені до «Червоної книги України», зокрема лілії лісової. В місця, де 
кількість рослин цього виду знижується, або де він зник, здійснюється 
репатріація особин вирощених на розсаднику учнівського лісництва з 
цибулин. Складність вирощування та репатріації лілії лісової полягає у її 
симбіотичних зв’язках з грибом, але відпрацьована методика пересадок 
дозволяє досягати успіху.  

Надзвичайну шкоду біологічному різноманіттю лісових екосистем 
наносять лісові пожежі, що почастішали у зв’язку з аридизацією клімату в 
останні роки та збільшенням кількості відпочиваючих у лісах. В 
пожежонебезпечний період, особливо на травневі свята, ми організовуємо, 
разом з представниками лісової охорони, патрулювання лісу в місцях 
скупчення відпочиваючих. Учнів навчали правильному спілкуванню з 
дорослими. В результаті, прохання дітей правильно облаштовувати місця 
для багаття та зібрати після відпочинку сміття, сприймалися цілком 
позитивно відпочиваючими та виконувалися. 

У збереженні біологічного різноманіття лісів важливу роль відіграє 
також приваблювання птахів, для цього учні щороку виготовляють штучні 
гніздів’я для різних видів птахів (шпаківні, синичникі) в кількості 100 шт. та 
розвішують їх у насадженнях, а також роблять годівниці та підгодовують 
птахів у зимовий період. 

Мурашники, які знаходяться у безпосередній близькості від доріг, 
огороджуються, щоб запобігти їх пошкодженню. 

Для годування копитних (лосів, оленів, козуль) у зимовий період, 
вихованці учнівського лісництва заготовляють зелені «віники». 

Здійснюється також пошук об’єктів на території, закріпленій за 
учнівським лісництвом, які потребують охорони, зокрема джерел. Виявлені 
захаращені джерела розчищаються та впорядковуються. 
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Відтворення та розширення площі високопродуктивних стійких 
насаджень здійснювалося шляхом вирощування посадкового матеріалу 
основних лісоутворюючих видів використовуючи інноваційні технології, а 
саме: 

 Вирощування сіянців сосни звичайної з закритою кореневою 
системою; 

 Вирощування сіянців сосни звичайної з закритою кореневою 
системою в закритому ґрунті; 

 Вирощування великої кількості доброякісних сіянців сосни 
звичайної, ялиці білої, ялини звичайної на малих площах – в 
коробах; 

 Створення лісових культур за схемою 5Сосна1Дуб в умовах 
свіжих суборів та судібров; 

 Пошук плюсових дерев та збір насіння з нього для отримання 
якісного посадкового матеріалу. 

Вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин, 
використовуючи різні методи вегетативного та насіннєвого розмноження. 
Під час цих занять опановуємо живцювання листяних та хвойних видів 
рослин здерев’янілими живцями взимку та ранньої весни, літнє живцювання 
напівздерев’янілими живцями, щеплення (плодових рослин, бузку, ялини 
звичайної та ялиці білої) та окулірування. 

Учні навчаються основам створення декоративних композицій із 
вирощених рослин при озелененні різноманітних об’єктів, зокрема 
територій:, школи, садиби лісгоспу, учнівського лісництва. Ці роботи 
сприяють розвитку естетичного смаку, почуття прекрасного та набуттю 
навичок майбутніх професій (лісівника, ландшафтного дизайнера, 
працівника розсадника тощо). 

Учнівське лісництво багато років співпрацює з Національним 
ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України. Щороку учні лісництва 
кілька разів приїздять до ботанічного саду для знайомства з його 
експозиціями, вивчаючи рослинне біорізноманіття в натурі. Крім того, вони 
брали участь в роботах безпосередньо у створенні нових експозицій, 
зокрема: лабіринту із бирючини, колекції родини Кизилові, гірки сукулентів 
(на місці, що було розчищене від будівельного сміття), ділянки 
«Видубицький схил», ділянки декоративних трав, ділянки декоративних 
форм деревних рослин, шостого сектору розарію тощо. Доглядали за 
колекційно-експозиційними ділянками «Салові жасмини» та «Дейції». Під 
час екскурсій висококваліфіковані фахівці ботанічного саду розповідали про 
рослини. Особливо сильне враження залишилося від відвідування 
оранжерейного комплексу, формового саду, саду магнолій, саду бузку (під 
час його цвітіння), розарію, коніферетуму та топіарних форм рослин.  

Важливими були також екскурсії учнівського лісництва в 
дендропарки «Олександрія» у Білій Церкві та «Софіївка» в Умані. 
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Окремі учні, або невеликі групи (із 2 – 3 осіб) проводять дослідження 
з тем, які їм до вподоби. Ці дослідження оформлюються у вигляді робіт, що 
подаються на обласні та всеукраїнські конкурси. Вихованці учнівського 
лісництва перемагали в багатьох конкурсах. навіть на міжнародній арені. Так 
отримується цінний досвід ведення наукової роботи, виступів перед 
авторитетним журі, залишаються незабутні спогади про місце проведення 
конкурсів та спілкування з учнями інших лісництв, а також від ознайомлення 
з передовим досвідом роботи кращих підприємств лісового господарства. 

Головним підсумком діяльності лісництва є професійна підготовка 
учнів до роботи у лісовому господарстві, отримання досвіду наукової роботи 
та її прилюдного захисту, зростання їх екологічної свідомості та 
відповідальності за стан навколишнього середовища, розуміння того, що від 
вчинків кожної людини залежить збереження природи чи навпаки 
погіршення її стану.  
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ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА – ШКОЛА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ, 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МОЛОДІ 

Кротенко Олена Михайлівна  
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

У справі збереження і охорони природних багатств найважливішим 
завданням є екологічне, трудове навчання молоді, її патріотичне і моральне 
виховання. Учнівські лісництва – це потужна сила у формуванні справжніх 
природолюбів, дбайливих господарів лісу, надійного резерву кадрів 
лісогосподарської галузі області. 

В Кіровоградській області діють 34 шкільних лісництв, де здобувають 
теоретичні знання з лісової справи та займаються практичною діяльністю 
851 учень.  

На їх рахунку багато корисних справ: юні лісівники виготовляють 
шпаківні і синичники, збирають плоди і заготовляють насіння лісових порід, 
лікарські трави, займаються черенкуванням декоративних порід чагарників 
та дерев, проводять фенологічні спостереження, висаджують молоді 
дубочки, займаються дослідницькою і природоохоронною роботою.  

Навчання шкільних лісництв та їх практична діяльність дуже 
різнопланова і включає такі напрямки: 

 теоретичні заняття, під час яких відбувається поглиблене вивчення 
біології, екології, валеології, знайомство з азами лісової справи; 

 практична діяльність передбачає роботу учнів під керівництвом 
працівників лісогосподарських підприємств в посівних відділеннях 
та шкілках лісових розсадників, вирощування сіянців в 
контрольованому середовищі, проведення доглядів за лісовими 
культурами, заготівлю лісового насіння та лікарської сировини, 
зимову підгодівлю тварин тощо; 

 науково-дослідницька робота, в ході якої відбувається і співпраця з 
ВНЗ, полягає у проведенні учнями спостережень, досліджень, 
написанні наукових робіт, результати яких часто враховуються та 
знаходять своє практичне застосування в роботі лісівників; 

 культурно-масова робота – це зустрічі з ветеранами галузі з нагоди 
ювілейних дат та державних свят; вітання працівників лісової галузі 
з професійним святом, організація та проведення тематичних 
вечорів для різновікової аудиторії; 

 природоохоронна робота – дуже вагома складова діяльності 
шкільних лісництв, це і ліквідація стихійних сміттєзвалищ, і 
розчищення джерел та річок, охорона червонокнижних видів флори, 
ініціація заповідання територій та об`єктів; 
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 просвітницька робота полягає в тому, що юні лісівники активно 
займаються поширенням екологічних знань серед місцевих 
мешканців, організацією та проведенням для молодших школярів 
вікторин, тематичних виховних заходів, екскурсій до лісу та 
лісогосподарських підприємств, ознайомлення їх з природними 
особливостями рідного краю, беруть участь в розробці та 
оформленні екологічних стежин, інше; 

 профорієнтаційна робота. 
Члени шкільних лісництв є ініціаторами і організаторами обласних та 

районних акцій з практичної допомоги лісу: вони розчищають лісові масиви 
від стихійних сміттєзвалищ, висаджують дерева, охороняють мурашники та 
місця гніздування птахів. 

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» є координатором 
природоохоронної та дослідницької роботи в учнівських лісництвах області. 
Щороку ОЦЕНТУМ спільно з Кіровоградським обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства організовує на базах кращих 
учнівських лісництв області проведення семінарів для керівників учнівських 
лісництв за участю головних лісничих лісогосподарських підприємств.  

Так, 27 березня 2015 року на базі нашого Центру відбувся обласний 
семінар керівників учнівських лісництв «Організація профорієнтаційної та 
експериментально-дослідницької роботи в учнівських лісництвах». Під час 
семінару учасники обмінялися досвідом щодо організації профорієнтаційної 
та експериментально-дослідницької роботи в учнівських лісництвах, 
обговорили питання про участь юних лісівників у заходах, які проводять 
Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства 
та комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді». Також учасники семінару 
розглянули питання про розвиток партнерських взаємовідносин із вищими 
навчальними закладами: ознайомилися із науковою та педагогічною 
діяльністю біологічного факультету Запорізького національного 
університету, яку презентував Вовченко В.Ю. 

Значних успіхів юні лісівники степової Кіровоградщини досягли в 
науково-дослідницькій діяльності. Свідченням тому є призові місця та 
відзнаки на обласних і всеукраїнських конкурсах науково-дослідницьких 
робіт. 

Так, учні шкільних лісництв є активними учасниками обласного 
конкурсу-захисту екологічних проектів «Вчимось досліджувати та 
охороняти природу» який проводився в комунальному закладі 
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 16 квітня 2015 року. Враховуючи особливу актуальність 
нашого степового регіону щодо збереження і розширення територій зелених 
насаджень, охорони водних ресурсів та забезпечення населення якісною 
питною водою, досить часто школярі розробляли проекти, в яких 
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передбачали попередження забруднення водних ресурсів, збереження малих 
річок та водойм, розчищення джерел, розробка методів очищення питної 
води. Пріоритетними темами проектів були: «Особливості зникнення та 
розповсюдження первоцвітів Чорного лісу» «Чарівниця вода», «Проблеми 
малої водойми», «Вплив супутніх порід на продуктивність і біологічну 
стійкість дуба в умовах степу», «Вплив трутовикових грибів на екосистему 
лісів Компаніївщини», «Пізньоцвіт осінній – перспектива інтродукції», 
«Стан річок Березівка та Срібна, а також вищої водної рослинності 
відповідних територій внаслідок антропогенного впливу», «Дослідження 
продуктивності дуба звичайного в залежності від складу насаджень» 
«Вивчення екологічного стану річки Сугоклеї за макробезхребетними 
тваринами» та інші. 

З метою координації напрямків діяльності шкільних лісництв, 
досягнення результативності їх роботи, постійного обміну досвідом та 
примноження здобутків, в області в 2009 році вперше в Україні створено 
Асоціацію шкільних лісництв. За ініціативи Кіровоградського обласного 
управління лісового та мисливського господарства щороку Асоціація 
спільно з ОЦЕНТУМ проводить обласний зліт представників шкільних 
лісництв Кіровоградщини.  

Так, з 22 по 23 травня 2015 року на базі Новоархангельського 
дитячого оздоровчого закладу «Бригантина» з метою активізації участі 
учнівської молоді в природоохоронній та дослідно-експериментальній 
роботі в галузі лісового господарства був проведений обласний етап 
Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів. У роботі зльоту взяли участь 14 
учнівських лісництв (42 учасники). Під час проведення обласного зльоту юні 
лісівники достойно презентували свою роботу і практичну природоохоронну 
діяльність по збереженню та примноженню лісових культур, заклали алею 
«Дружба» на території оздоровчого закладу, провели естафету «Лісові 
обходи». Вихованці учнівських лісництв, під час проведення обласного 
заходу, мали можливість ознайомитися з інноваційними технологіями 
вирощування лісових культур на Кіровоградщині, поділитися досвідом з 
упровадження результатів своєї дослідницької роботи у практику лісового 
господарства. 

Для оцінювання роботи учнівського лісництва за 2014-2015 
навчальний рік учасники зльоту представили: науково-дослідницьку роботу, 
яку презентували на обласному конкурсі «Вчимося досліджувати та 
охороняти природу» та виставку-презентацію досягнень свого колективу. За 
рішенням членів журі найкраще справилися із завданнями обласного зльоту 
команда учнівського лісництва «Зелена планета» Компаніївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та отримала право представляти 
Кіровоградщину на Всеукраїнському зльоті команд учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, де зайняла почесне ІІ 
місце. 
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Юні лісівники - активні учасники Всеукраїнських та обласних 
природоохороних конкурсів, акцій, операцій: «Майбутнє лісу у твоїх руках», 
«Зелений паросток майбутнього», День довкілля, «Посади своє дерево», 
«Первоцвіт», «Ліс – наше багатство», «Юннат – це на все життя», «Ліси для 
нащадків» та інших. Вони беруть активну участь в акціях пам’яті, зокрема 
закладають алеї на честь річниці Великої Перемоги, до ювілею створення 
Кіровоградської області, інших визначних дат своїх міст та селищ, в 
проведенні суботників по благоустрою територій та садиб своїх шкіл, 
вулиць сіл та містечок.  

В обласному етапі Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» взяли 
участь учнівські колективи, шкільні лісництва, гуртки та ланки юних 
лісників з навчальних закладів 8 районів області (156 учнів).  

Найкраще справились із завданням всіх розділів акції вихованці 
Червоно-Нерубаївського учнівського лісництва Підлісненського навчально-
виховного комплексу Олександрівського району, керівник учнівського 
лісництва Воробей Т.І. Юні лісівники протягом року працювали на 
закріпленій території площею 5 га в Червоно-Нерубаївському лісництві, де 
сіяли і саджали ліс, проводили догляд за шкілками, збирали насіння хвойних, 
шипшини, ялини, жолудя, лікарську сировину, протягом року 
продовжувалась дослідницька робота за такими темами: «Особливості 
розповсюдження рослин занесених до Червоної книги в Чорному лісі», 
«Розселення рижої лісової мурашки. Особливості створення нових колоній», 
«Особливості розмноження та розповсюдження підсніжника звичайного».  

Кирдан Лілія, учениця 6 класу Іванівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Долинського району, під час виконання дослідницької роботи 
«Вегетативне розмноження декоративних деревних порід 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. 

21 березня 2015 року в Кіровоградській області відбулося урочисте 
відкриття 10-тої, ювілейної Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх 
руках», ініційованої Державним агентством лісових ресурсів України. 
Починаючи з відкриття, в області тривала низка еколого-просвітницьких 
заходів, покликаних поширювати знання про ліси та їх важливість для 
існування життя на землі, виховувати у підростаючого покоління шанобливе 
ставлення до природи.  

Працівники державної лісової охорони разом із школярами, 
представниками органів влади та засобів масової інформації, громадських 
організацій упродовж місяця створили 75 га лісових насаджень. Участь в 
акції взяли понад 1800 чоловік. Найдієвіше проявило себе підростаюче 
покоління, насамперед учні шкільних лісництв. Крім посадки лісу, учасники 
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акції облаштовували рекреаційні пункти, очищали лісові насадження від 
сміття, озеленювали садиби лісництв, впорядковували береги водоймищ. 

У квітні комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» спільно з 
Кіровоградським обласним управління лісового та мисливського 
господарства провели дитячий конкурс малюнків та творів на тему «Людина 
та ліс» серед учнів початкових та середніх класів. 

Безумовним лідером в лісівничій справі є Державне підприємство 
Олександрівський лісгосп, який супроводжує діяльність 9-ти шкільних 
лісництв району. В роботі лісництв задіяно 366 учнів. 

Заслуговує на увагу робота Підлісненського шкільного лісництва 
Олександрівського району, яке працює на базі Підлісненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівського району і охоплює 
дітей з 1 по 11 клас. Учнівське лісництво засноване спільним наказом 
Підлісненської загальноосвітньої школи та Олександрівським лісгоспом в 
1997 році. У своєму складі на сьогоднішній день учнівське лісництво 
нараховує 118 учнів.  

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 гуртка «Юні лісівники-
дендрологи» Воробей Т.І.  

Протягом останніх років юні дослідники працювали над такими 
роботами:  

 «Орнітофауна Чорного лісу та особливості гніздування деяких видів 
птахів»; 

 «Популяція первоцвітів занесених до Червоної книги. Особливості 
розповсюдження знищення та відновлення»; 

 «Розподіл та інвентаризація деяких видів отруйних рослин»; 
 «Розселення рижої лісової мурашки. Особливості створення лісової 

колонії»; 
 «Вирощування туї з насіння»; 
 «Фітопатологічні дослідження деревостою Чорного лісу, території 

Червоно- Нерубаївського лісництва». 
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, 
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ялини, жолудя, лікарську сировину, корми для зимової підгодівлі птахів і 
звірів. 

В школі створено кабінет та галерея лісу, де можна поринути в світ 
природи і відпочинку. Оформляється постійно діюча виставка екзотичних 
рослин та відкрито постійно діючу виставку кімнатних рослин. 

Окремим видом роботи учнівського лісництва є організація літнього 
оздоровлення. На базі Підлісненського НВК працює літня «Лісова школа», 
яка є певною формою відпочинку дітей, котрі можуть збагатити свій 
культурний і науковий рівень, а також оздоровитись та відпочити. В 
«Лісовій школі» влітку 2015 року відпочивало 70 дітей. 

Не менш дієвою є робота Компаніївського учнівського лісництва 
«Зелена планета» при Компаніївській ЗШ І-ІІІ ступенів організоване з учнів 
5-9 класів. Вони є постійними учасниками обласних етапів Всеукраїнських 
масових заходів: «Парад квітів біля школи», «Чисте довкілля», «Майбутнє 
лісу у твоїх руках», «Збережемо первоцвіти», «Галерея кімнатних рослин», 
«Весні на зустріч», «Годівничка», «Ліси для нащадків», «Вчимось 
досліджувати та охороняти природу». 

Одним із важливих напрямків роботи яке здійснює дане учнівське 
лісництво є науково-дослідницька діяльність. Найцікавішими, на думку 
учнів були такі науково-дослідницькі роботи: «Вплив екологічних факторів 
на ріст головних лісоутворюючих порід Компаніївського лісництва», 
«Лишайники – індикатори стану атмосферного повітря», «Вирощування 
деревних та чагарникових порід однорічними пагонами», «Роль мурашок у 
лісовому біоценозі», «Методика відновлення найбільш поширених деревних 
порід лісу», «Перспективи розвитку природно-заповідної справи 
Компаніївського району», «Стан водойм Компаніївщини», «Екологічний 
стан довкілля Компаніївського ройону», «Птахи Компаніївщини, занесені до 
Червоної книги України». 

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». 

У червні минулого року юні лісівники розпочали роботу по 
вирощуванню самшиту вічнозеленого та смородини зеленим живцюванням. 
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Результати виявилися задовільними і в цьому році вони вже продовжують 
доглядати за однорічними живцями. 

Балабушка Вікторія, з червня 2014 по березень 2015 року вела 
науково-дослідницьку роботу «Вплив трутовикових грибів на екосистему 
лісів Компаніївщини». Завданням роботи було: 

 максимально повно установити видовий склад трутовикових грибів; 
 вивчити ценотичну приуроченість грибів-трутовиків та 

закономірності їх розподілу за головними типами рослинних 
угруповань Компаніївського лісу;  

 проаналізувати видовий склад рослин-живителів 
облігатнопаразитних фітотронних мікроміцетів району досліджень; 

 з’ясувати значення паразитних грибів у природі і життєдіяльності 
людини; 

 розробити план шляхів знешкодження дії грибів-паразитів на 
екосистему лісів; 

 скласти каталог видового складу облігатнопаразитних мікроміцетів, 
а саме трутовикових грибів. 

В жовтні 2014 року члени шкільного лісництва познайомилися та 
практично провели стратифікацію липи та калини звичайної під час 
експериментально-дослідницької роботи «Посів калини звичайної та липи 
методом стратифікування». Роботу здійснювали за рекомендаціями майстра 
лісу Балабушки Н.В. Результати експерименту показали, що калина 
висаджена відразу в ґрунт зійшла – 35 %, а та що у суміші з піском проросла 
на 40 %. Насіння липи має кращий результат – 78 % схожості. У кінці квітня 
2015 року юні дослідники пересадили культури у шкілку і продовжують 
постійне спостереження та догляд за ними. 

Учнями шкільного лісництва були проведені також науково-
дослідницькі роботи «Лікувальні властивості сосни звичайної» та «Лікарські 
рослини лісових та суміжних територій, їх ресурси та перспективи 
плантаційного вирощування» в ході яких зробили висновок, що раціональне 
та неперервне їх використання вимагає здійснення низки профілактичних та 
гарантійних заходів із забезпечення довгострокової експлуатації та 
збереження не деревних ресурсів. Значний теоретичний і практичний інтерес 
становлять рідкісні, ендемічні види рослин і такі, що зникають. 
Досліджувані види є перспективними для подальшого вивчення та штучного 
розведення в межах їх природного ареалу. 

З метою профорієнтації учнів проводяться зустрічі з ветеранами 
лісової галузі, з працівниками виробництва, екскурсії на підприємство. Так, 
серед колишніх випускників школи лісівничу справу нині освоюють понад 
20 учнів. 

Про роботу співпраці лісгоспу та шкільного лісництва жителі селища 
читають на сторінках районної газети «Степовий край» та шкільної газети 
«Дзвінок». 
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Ще одним шляхом профорієнтаційної діяльності лісництва є 
екологічна агітбригада «Зелена планета», адже це – одна з нетрадиційних 
форм екологічної освіти, виховання молоді та дійова пропаганда 
екологічних знань серед усіх верств населення. У перспективі створення 
власного кабінету. Юні лісівники порушили питання про необхідність 
нового українського підручника з «Основ лісництва». Розпочали роботу над 
створенням альбому «Історія Компаніївського лісництва» та куточка «Із 
шкільної парти – у лісівничу справу». Члени учнівського лісництва стали 
ініціаторами проекту «Ліс єднає покоління», в якому висвітлюватимуться 
питання династії лісівничої справи на Компаніївщині. 

Лісогосподарські підприємства області покладають великі надії на 
учнівські лісництва. Лісівники вважають вихованців шкільних лісництв 
своїми помічниками і надійною зміною, адже саме їм у майбутньому 
доведеться заступати на зелену вахту країни. Ця робота 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 ВУЗів, які готують кадри для 
лісоведення та лісовідновлення, охорони і догляду зеленого друга людини. 
Лісівники Кіровоградщини переконані, що шкільні лісництва – це кузня де 
кується кадрове майбуття лісової галузі. 

З впевненістю можна сказати, що зусилля педагогічних колективів 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та лісогосподарських 
підприємств області кропітка повсякденна праця, яка в кінцевому результаті 
дає хороші плоди у справі поліпшення довкілля. 
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РОЛЬ МАЛОЇ ЛІСОВОЇ АКАДЕМІЇ В ЕКОЛОГІЧНОМУ 
ВИХОВАННІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Осадчук Леонід Семенович 
Рябчук Василь Петрович 
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів 

 
Серед усіх типів наземних екосистем найбільш поширеними і 

найціннішими є ліси. Вони є чи не найпотужнішим акумулятором та 
перетворювачем сонячної енергії на суші, регулятором та стабілізатором 
регіонального і локального клімату й водночас найбільш доступним 
відновлювальним джерелом сировинних ресурсів. Людство, постійно 
користуючись дарами лісу, існуючи за його рахунок, фактично ніколи не 
турбувалося про його долю. І ліс поступово зникав з земної поверхні. 
Сьогодні ми вже відчуваємо наслідки своєї господарської діяльності. 
Насамперед це зміни клімату, дефіцит кисню та забруднення повітря і вод, 
деградація довкілля, катастрофічні стихійні процеси – урагани, повені, 
посухи тощо. Зазначимо, що інтенсивне вирубування лісів у воєнний та 
повоєнний періоди проводилось у багатьох європейських країнах, але в 
останні десятиліття лісокористування у них зменшено до екологічних норм. 
Площі лісопосадок у західноєвропейських країнах збільшено у два рази 
шляхом залісення низькопродуктивних земель і неугідь. Зараз найбільш 
лісистими країнами Європи є Фінляндія (64,7 %), Швеція (60,3 %), навіть 
такі країни із жарким кліматом як Греція (44,0 %), Іспанія (26,7 %), 
Португалія (40,0 %) мають високу лісистість території. В останні роки, 
Польща та Румунія збільшила лісистість своєї території до 29 %. На жаль, 
лісистість України становить лише 15,7%, що є мінімальною лісистістю 
серед країн Європи, а темпи лісовідновлення за останні роки лише 
зменшуються. 

Тому, для залучення учнівської молоді до вивчення біолого-
лісівничих дисциплін і була створена Мала лісова академія (МЛА) при 
Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів). ЇЇ завданням 
є відбір, подальше навчання і виховання здібних дітей, вивчення лісових 
наук і природи рідного краю; залучення молоді до роботи по охороні 
природи і лісу; допомога молоді у виборі наукової мети, залучення її до 
наукової творчості, активного процесу навчання; забезпечення науково-
дослідницької роботи підлітків науковим керівництвом, пропаганда 
наукових досліджень академії через засоби масової інформації. Заняття в 
Малій лісовій академії проводять досвідчені викладачі та науковці 
університету 

Мала лісова академія Національного лісотехнічного університету 
України (м. Львів) була організована в 1992 році згідно з наказом ректора 
Львівського лісотехнічного інституту. У 2006 році було розроблено нове 
«Положення про Малу лісову академію при Національному лісотехнічному 
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університеті України». З моменту існування в МЛА навчались учні з 
Львівської Тернопільської, Хмельницької, Дніпропетровської, 
Кіровоградської, Житомирської, Полтавської та інших областей, а також 
Автономної Республіки Крим. 

Згідно положення про МЛА її вищим органом є загальні збори. 
Керівництво академією здійснюється її керівником (голова Ради) МЛА та 
членами Ради МЛА (рис.). В МЛА приймаються учні 9-10 класів, які мають 
добру успішність у школі та проявили нахил до дослідницької роботи. Всі 
вони займаються дослідницькою роботою, поглиблюють знання в різних 
напрямках. Під час навчання в МЛА учні виконують контрольну роботу з 
обраної дисципліни і готують випускну роботу, яку захищають на 
підсумковій конференції. Випускників МЛА, які отримують призові місця 
на всеукраїнеських конкурсах, отримують додаткові бали для вступу у ВПЗ. 
Випускники МЛА успішно навчаються в університетах, працюють на 
інженерних посадах, продовжують займатися науковою роботою. 

Метою МЛА є профорієнтація школярів, розширення їх наукового 
світогляду, розвиток інтелекту та соціальної активності в справі охорони 
природи рідного краю, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, 
залучення молоді до активного процесу навчання шляхом проведення 
науково-дослідницької та експериментальної діяльності. 

Основними завданням МЛА є: 
 відбір, подальше навчання і виховання здібних дітей, 

підготовка до вступу в університет; 
 вивчення біолого-лісівничих дисциплін; 
 залучення молоді до роботи по охороні природи і лісу; 
 допомога молоді у виборі наукової мети, залучення її до 

наукової творчості, активного процесу навчання; 
 забезпечення науково-дослідницької роботи підлітків 

науковим керівництвом; 
 пропаганда наукових досліджень і розробок членів МЛА 

через засоби масової інформації; 
 забезпечення необхідної моральної та матеріальної 

підтримки дослідницької діяльності членів МЛА. 
 



21-22 березня 2016 р.       Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

67 

 
Рис. Модель наукового товариства учнів Малої лісової академії 
 
Сьогодні потрібно виховувати новий тип людини, змінювати її 

світогляд у кращу, екологічнішу сторону. Зокрема, зусиллями ректора 
НЛТУ України академіка НАН України Ю.Ю. Туниці та професорсько-
викладацького складу університету екологізовано усі навчальні дисципліни, 
університет є піонером серед вузів України у плані екологізації навчального 
процесу. Водночас, охорону природи не можна покладати лише на плечі 
природозахисників. Це має бути свідомий обов'язок кожної людини. «Ad 
naturam vivere discimus», що в перекладі з латини – «Жити в гармонії з 
природою» є гаслом Національного лісотехнічного університету, яке 
написано на будівлі його адміністративного корпусу. Гармонія із природою 
починається з дрібниць: бережного поводження з вогнем у лісовому й 
парковому масивах, прибирання сміття, свідомого сортування відходів. 
Окрім бережливого поводження з природою, потрібно і допомогти природі, 
перш за все, виявляючи увагу до неї: ходити у лісі вже протореними 
стежками, не руйнувати мурашників, правильно зрізати гриби, не нищити 
квітів лише для того, щоб помилуватись ними у вазі тощо. Але на цьому не 
повинні завершуватись наші дії, трансформація надалі повинна відбуватись 
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у глобальний принцип «не нашкодь, усіма силами зменшуючи негативний 
вплив на довкілля». Це означає, що спільними зусиллями зупинити 
самовільне і неконтрольоване вирубування лісів, викиди парникових газів, 
сприяти лісовідновлювальним процесам тощо. 

Для підвищення лісистості, поліпшення екологічної ситуації, 
забезпечення охорони і раціонального використання лісових та земельних 
ресурсів України, викладачам середніх шкіл і вищих закладів освіти 
доцільно проводити виховну роботу, прищеплювали любов до рідної 
природи, національної культури, Української держави; виховуючи чесних, 
доброзичливих, порядних громадян, активних патріотів рідної землі, які 
могли б жити у мудрій злагоді з природою. 
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ЛІС – КУЛЬТУРА ПОКОЛІНЬ 

Полюга Людмила Василівна 
заступник директора школи з НВР ЗСШ І-ІІІ ст. с.Нове Місто 
Старосамбірського району Львівської області 

Львівщина… Край дивовижного поєднання горбистих межиріч і 
широких річкових долин, край контрастів гірського і рівнинного рельєфу, 
мереживо річок і потічків, неповторні та вражаючі карпатські схили, порослі 
гордими буками, чарівними смереками, кучерявими кленами, загадковими 
соснами, десятки цілющих мінеральних джерел, насичене киснем і озоном 
повітря. 

І всю цю красу ми, учителі, повинні показати дітям, навчити їх 
сприймати природу як дорогоцінний дар, де кожна крапля, паросток і 
Людина становлять гармонію. 

Тож є над чим попрацювати, є над чим подумати. Кажуть, щастя – це 
коли тебе розуміють. Тому стараємося робити дітей щасливими хоч на мить 
на уроці, під час екскурсії, походу, шкільного вечора.  

Ліс – це культура багатьох поколінь, одне з найцінніших багатств 
землі, одне з найулюбленіших місць відпочинку. Протягом багатьох 
тисячоліть людина, живучи на лоні природи, пристосувалась до природного 
середовища, до лісового ландшафту. Нелегко посіяти, посадити, виплекати 
маленькі деревця, які згодом, піднявшись і зашумівши кронами, стануть 
віковічним лісом. Змінюється покоління лісів, приходить і нове покоління 
людей. Отже, плекаючи ліси, потрібно виховувати і ростити достойну зміну 
лісівникам. 

Споконвіку люди користувалися продуктами лісу: деревиною, 
грибами, ягодами, полювали в лісі на дичину, в лісових нетрях знаходили 
притулок у часи лихоліття.  

У процесі глобалізації люди все менше знають про значення лісу та 
його життєво важливі функції, насамперед такі, як забезпечення якості води, 
біологічного різноманіття та поглинання вуглецю. 

Більшість наших сучасників сприймають ліс ніби здалеку, прагнучи 
відвідати його, побродити між деревами, побачити звіра, послухати спів 
птахів, відновити, таким чином, втрачений зв’язок з праматір’ю – природою. 
Інші люди, лісівники за фахом і покликанням, знають ліс зблизька, 
піклуються про вирішення його проблем, про збереження і примноження 
лісових багатств рідного краю. 

Саме такими є 2208 школярів, які працюють у 39 – ти учнівських 
лісництвах Львівщини. 

Юні лісівники трудяться на виділеній території лісництва (3300 га) 
державного лісогосподарського підприємства, яка поділена на обходи, що 
закріплені за ними. В шкільному лісництві учні виконують такі види робіт: 
посадку і посів лісу, догляд за лісовими культурами, вирощування 
посадкового матеріалу для озеленення, виявлення вогнищ пошкодження 
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лісу шкідниками і хворобами, охорону і приваблювання птахів, підгодівлю 
диких тварин і птахів, облік і охорону мурашників, рідкісних видів дерев, 
кущів і трав’янистих рослин, заготівлю лікарської сировини, грибів, ягід, 
насіння дерев і чагарників, ведуть фенологічні спостереження та науково-
дослідницьку роботу. 

При вирішенні завдань лісовідновлення, підвищення продуктивності 
лісових насаджень та їх захисних функцій 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 залежносі від їх цільового 
призначення, реконструкцію малоцінних та низькоповнотних насаджень. 
Розширилася мережа лісових розсадників. Важливим резервом 
інтенсифікації в області стало вирощування швидкоростучих, 
технічноцінних порід – інтродуцентів, зокрема, модрини японської, дуба 
північного, дувласії, а також вирощування насаджень прискореним 
плантанційним методом, що дає можливість у короткий термін одержати 
максимальну кількість деревини і певні асортименти цільового призначення. 
Щорічно для цього використовується до 10% лісокультурного фонду. 

Власне тому, учнівські лісництва є активними учасниками трудових 
акцій та операцій, зокрема: «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Місячник лісу і 
саду», «Ліси для нащадків», «Посади дерево», «Зелений паросток 
майбутнього». В рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» юннати 
Львівщини спільно із працівниками лісових господарств висадили понад 7 
тис. шт. саджанців основних лісових порід (дуб звичайний, ялиця біла, сосна 
звичайна, бук лісовий, вільха чорна); висіяли лісове насіння на площі 3 га; 
ліквідували 37 стихійних сміттєзвалищ на території лісового фонду; 
прибрали та упорядкували 57 пунктів відпочинку. 

Як і будь – який живий організм, ліс часом хворіє, зазнає нападу 
шкідників. Важливо випередити ці негативні явища, застерегти від них ліс. 
У системі захисних заходів реалізується принцип зональності: у шпилькових 
лісах звертається увага на попередження хвороб пагонів у молодняка, 
профілактику і заходи боротьби з кореневою гнилизною і короїдами; у 
дубових лісах – на запобігання поширенню листогризучих шкідників; у 
передгігних і гірських ялицево – букових лісах – на профілактику некрозно 
– ракових хвороб і ракової гнилизни. Ці заходи проводяться спільно з 
працівниками лісового господарства. 

Члени учнівських лісництв Львівщини розробили проекти щодо 
використання такого джерела енергії як біомаса дерева, що, на відміну від 
газу, є відновним природним ресурсом та одним із небагатьох екологічно 
чистих видів палива. Використання деревини як енергетичної сировини є 
дуже перспективним заходом, перед усім для потреб населення, що дав би 
змогу замінити дорогий газ на дешевше деревне паливо:  
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 використання відходів лісозаготівлі і лісопиляння; 
 створення плантаційних лісових насаджень із швидкорослих 

деревних порід. 
Накопичення біомаси спостерігається на просіках ліній 

електропередач, нафто – і газопроводів, придорожніх смугах, де періодично 
відбувається вирубка дерев і кущів. Але при цьому необхідно досягти 
сталого балансу між потребами в біопаливі та запобіганням знеліснення і 
конкуренції з боку лісової промисловості 

Спілкування з природою повинно відбуватися у різних формах: через 
працю, споглядання, творчість, науковий пошук, спостереження, милування. 
Стараємося створити в школах такі умови, за яких дитина могла б 
торкнутися природи не тільки рукою, а й розумом, серцем і душею. Саме 
тому в практику роботи шкіл ввійшли тематичні екскурсії в природу, заняття 
в «зеленому класі», еколого-краєзнавчі експедиції, виставки квітів, 
малюнків, виробів з природного матеріалу, пропагандистська діяльність, 
створені екологічні стежки. 

Уже протягом багатьох років учні та члени учнівських лісництв 
Львівщини проводять спостереження, які фіксуються в спеціальних 
екологічних щоденниках. Так за власною ініціативою школярі виявили 
ступінь впливу побутових відходів на рекреаційні лісові зони, встановили 
негативний вплив туристів, надмірне збирання трав, ягід, грибів 
відпочиваючими, внесли обгрунтовані пропозиції відповідним органам 
щодо необхідності обмеження заїзду транспортних засобів у рекреаційні 
зони, створили спеціальні інформаційні майданчики для туристів, де 
помістили популярні інформативні, інструктивні матеріали для всіх, хто 
приїздить чи приходить до лісу. Звичайно, учні не володіють спеціальними 
методиками вимірювання наслідків багатопланового негативного впливу на 
природу, проте сам факт зосередження їх уваги на вищеозначених явищах 
відіграє позитивну роль у розвитку пізнавальної, ціннісної, соціологічної 
сфер особистості. Досить сказати, що юні лісівники стали добре розбиратися 
в ознаках, наприклад, впливу на ліс забруднення атмосфери чи витоптування 
рослин. 

Виявляють негативні наслідки змін клімату для лісового 
господарства: збільшення лісових пожеж, шкідливих комах і спалахів 
хвороб; поширення вітровалів та ураганів; погіршення ситуації з посухами. 

За допомогою вчителів біології ЗСШ І-ІІІ ст. с.Нове Місто 
Старосамбірського району 

створено карту міграцій птахів та карту гніздування лелек. Ці карти 
мають велике освітньо-пізнавальне значення: з одного боку учні 
поповнюють знання про видово-популяційну різноманітність птахів, з 
іншого – про географічні умови різних природних зон. Меті розширення цих 
знань було підпорядковано заплановане вчителями біології 
експерементально-дослідне спостереження видової різноманітності, 
чисельності птахів на даній території. Свої спостереження учні занотовують. 
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Узагальнення наслідків експериментально – дослідницької роботи 
представлено двома шкільними монографіями «Білий лелека», «Загадковий 
світ природи» та проектами «Я і природа», «Збережемо ліс». 

Через практичні навики вихованці учнівських лісництв Львівщини 
вивчають закони природи, проводяться дослідження безпосередньо в лісі, а 
саме: 

 «Умови приживання мурашників», «Вирощування сіянців 
сосни звичайної в лісорозсаднику з різними строками 
посіву з метою вивчення умов акліматизації в лісостеповій 
зоні», «Вегетативне розмноження хвойних рослин» 
(Домашівська ЗOШ І-ІІ ст., Дібровська ЗOШ І-ІІ ст.. 
Карівська ЗOШ І-ІІ ст., Перетіцька ЗOШ І-ІІІ ст., 
Реклинецька ЗOШ І-ІІІ ст. Сокальського району); 

 «Ведення фенологічних спостережень над ростом та 
розвитком окремих рослин», «Спостереження за появою 
перших комах», «Спостереження за способами поширення 
плодів і насіння» (Ясеницький НВК, Боберківький НВК, Н.-
Висоцький НВК Турківського району); 

 «Вплив шахтних виробітків на лісові насадження» (ЗОШ 
№13 м. Червонограда). 

Ось так, у комплексі, від уроку до уроку, від екскурсії до екскурсії, у 
постійному спілкуванні з природою, її чарами формується особистість 
громадянина і господаря краю. 

Де панує любов до рідної землі, там не може зародитися в душі 
людини зло. 

Сьогодні наша планета знаходиться у небезпеці і зберегти та 
захистити її зможе та людина, яка любить і розуміє природу. Виховати таку 
людину – це наше завдання. 

Чим же повинен бути озброєний громадянин, щоб охороняти і 
боронити природу? Нашою зброєю перш за все повинні стати знання живої 
природи і державного законодавства з її охорони і її раціонального 
використання. Кожному необхідна екологічна грамотність, а також 
непримиренність до тих, хто не дотримується природоохоронного 
законодавства. Якщо ми всі активно не включимось у всенародну справу 
охорони природи, то Червону книгу в архів здати ми не зможемо.  

На думку спадають прекрасні слова Івана Павла ІІ про те, що 
«Патріотизм означає любов до всього, що творить батьківщину: до її історії, 
традицій, до її мови, навіть до її краєвидів». Іншими словами, патріотизм – 
це великий обов’язок перед суспільством, колегами, родиною, прийдешніми 
поколіннями. 

Нашому народу вічно жити на цій землі, а нам слід перетворити її у 
квітучий сад, а для цього потрібно працювати, робити все необхідне не лише 
за службовими обов’язками, а за велінням серця, як належить справжнім 
патріотам України. 
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Станьмо патріотами лісу! Збережімо ліси для нащадків! 
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ЗІНЬКІВСЬКЕ ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО – НАДІЙНА ОПОРА В 
ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ЛІСІВ ЗІНЬКІВЩИНИ  

Загорулько О.С. 
Коваленко В.В. 
Ковальов С.М. 
Шкільне лісництво Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Зіньківської районної ради Полтавської області 

Одним із найбільших багатств, якими наділена наша держава, є ліс. 
Справді, у лісі ми зустрічаємося зі своєрідною сукупністю рослин, 
різноманітним тваринним світом. Ліс для людини є джерелом чималої 
кількості необхідних їй ресурсів: деревини, ягід, горіхів, інших плодів, 
грибів. 

Ми часто чуємо, що дуб, бук, клен, ясен, липа, сосна – це ділова 
деревина, основний скарб лісу, але багатство лісу полягає не тільки в цьому. 
Ніхто не згадує того факту, що ліс – наймогутніший еколого-стабілізуючий 
компонент природи, він затримує вологу, захищає ґрунт від ерозії, внаслідок 
чого збільшується врожайність сільськогосподарських культур, очищує 
повітря від вуглекислого газу, виділяє кисень. А як же медовий запах лип, 
краса беріз, ледь чутний шепіт осик, голоси та поведінка дикого звіра, мурах 
і метеликів, нічних кажанів і сов? Хіба ж ліс без душі?.. Без любові?.. Без 
живого дерева? Протягом останніх років переконуємося, що ялина, вільха, 
калина, ліщина, граб, або ж дуб мають чутливе до людських проблем своє 
«дерев’яне» серце. 

Зіньківський район розташований на північ від обласного центру, в 
межах Полтавської рівнини, у природній зоні лісостепів. На території 
Зіньківщини поширені соснові ліси (бори), які займають південно-східну 
частину району. Основні лісоутворюючі породи – сосна звичайна, липа, 
береза, клен, дуб, осика, вільха, акація. Ліси посаджені на піщаних відкладах. 
Підлісок часто складається з розріджених екземплярів малини звичайної, 
бузини чорної та бузини червоної, терну, ліщини. У наземному покриві 
зустрічаються мохи, лишайники, різнотрав’я, гриби. У зниженнях рельєфу 
поширені невеликі за площею широколистяні ліси, переважно із дуба 
звичайного (діброви) з домішкою інших широколистяних порід: липи 
серцелистої, берези бородавчастої, осики, клена гостролистого, вільхи 
клейкої. Підлісок утворюють ліщина звичайна, шипшина корична, ожина 
сиза. Ліси мають багатий наземний покрив із трав’янистих рослин. У 
долинах річок, особливо в заплавах, є вільхові, осикові ліси з домішкою 
берези бородавчастої. Степова рослинність збереглася на схилах балок. 

Площі лісів на території Зіньківського району складають 19,644 тис. 
га. Тобто лісистість району – близько 12 %. Це менший показник, ніж 
лісистість території України – 15,7 %. Лісоводи вважають, що оптимальна 
лісистість для нашого району – близько 20 %. Тобто в районі є необхідність 



21-22 березня 2016 р.       Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

75 

проведення робіт із заліснення території. Посадка лісу почалася в 1904 році. 
Масові посадки ведуться з 1922 року. 

 

 

 
У зв’язку з глобальним потеплінням на планеті, велика увага 

приділяється відновленню лісів. Кожного року заліснюють площі, які 
вийшли з-під рубок головного користування, та на землях запасу. 

 Посадковий матеріал вирощується в Зіньківському розсаднику, а 
частина саджанців завозиться із с. Лютеньки Гадяцького району Полтавської 
області. За останні роки спостерігаємо стрімке збільшення заліснення 
ділянок Держлісфонду, а також заліснення на землях запасу. 

 
Табл.1. Дані посадки лісових культур на площах Держлісфонду 
 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 
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Площа, 
га 

4 6 10,1 13,2 20,6 

 
Табл.2. Дані посадки лісових культур на землях запасу 

Роки 2011  2012  2013  2014  2015  

Площа, 
га 

21.1  30  7  9  - 

 
На базі Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Зіньківської районної ради Полтавської області діє шкільне лісництво. Ми 
тісно співпрацюємо із Зіньківським лісництвом Державного підприємства 
«Гадяцьке лісове господарство». Керівники шкільного лісництва, учні нашої 
школи разом із працівниками Зіньківського лісництва працюють за 
програмою, яка поєднує теоретичні знання з практичною діяльністю. 
Регулярно здійснюємо огляд лісових культур на наявність шкідників, 
проводимо живцювання для декоративного озеленення, заліснюємо ділянки 
Держлісфонду саджанцями дуба. Члени лісництва постійно доглядають 
саджанці, висівають насіння в розсадники, збирають насіння клена, білої 
акації та каштана. 
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Найбільше уваги приділяємо збиранню жолудів, адже основна лісова 

порода – це дуб. Також важливим завданням, яке ми ставимо перед собою, є 
захист чудової краси нашого Зіньківського краю, тому розвішуємо шпаківні, 
годівниці, дуплянки, підгодовуємо тварин у зимовий час. 
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Уже стало традицією весняне садіння, коли з раннього ранку до 

смеркання садимо на лісовій ділянці молоді саджанці, щоб згодом піднявся 
могутній ліс. 

Ця весна не буде винятком, і юні лісоводи з нетерпінням чекають 
початку робіт із заліснення. Обговорюють, які культури будуть посаджені. 
А також мріють, як через певний час, перебуваючи вже далеко від школи, 
будуть приїжджати, відвідувати лісову красу, створену власними руками, і 
отримувати надзвичайну енергію та задоволення від своєї праці, яка 
перетворилася на прекрасну живу екосистему нашого краю, де чути спів 
птахів, шелест листя, де легко дихається, де відчуваєш себе частиною 
природи! 

Постійно проводимо круглі столи, диспути, на які запрошуємо й 
досвідчених лісоводів. Особливо цікаві й змістовні зустрічі відбуваються з 
лісничим Зіньківського лісництва ДП «Гадяцький лісгосп», депутатом 
районної ради Іваном Івановичем Гришком, людиною небайдужої до своєї 
роботи, для якої лісове господарство – це життя. Члени шкільного лісництва 
займалися науково-дослідницькою роботою. Ними досліджені 
мікоценотичний та бріоценотичний компоненти широколистяного й 
соснового лісу Зіньківського лісництва, а також первоцвіти даних територій. 
Вони стали призерами обласного конкурсу захисту робіт МАН. Агітбригада 
«Екологічний патруль» – неодноразовий призер різних екологічних 
конкурсів. 

Ліси нашого району – це зелена зона, основне призначення якої – 
очищення повітря, регулювання повітряних потоків. Соснові бори 
Зіньківщини є цінними рекреаційними ресурсами, місцями не тільки 
відпочинку, лікування (на території знаходиться санаторій «Сосновий бір»), 
а й збирання грибів, ожини, малини, суниці. 
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Ліси – улюблені місця перебування багатьох зіньківців. Адже тільки 
в лісі ми можемо відчувати свою єдність із матір’ю-природою. Тільки тут 
кожна людина отримує справжнє здоров’я, бачить, чує та вдихає справжню 
красу рідного краю. Бережімо, плекаймо та примножуймо наші ліси! 
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ЮНІ ОХОРОНЦІ ЛІСУ 

Ярова Руслана Олександрівна 
Гришко Юлія Олександрівна 
Учнівське лісництво «Паросток» Шишацької спеціалізованої школи 
ім.В.І.Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області 

На базі Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського з 
2014 року діє учнівське лісництво «Паросток», що об’єднує учнів 8-х класів. 
Ініціатором та першим керівником його була Ярова Руслана Олександрівна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи. Сьогодні його очолює 
Гришко Юлія Олександрівна, учитель трудового навчання школи та 
керівник гуртка «Юних лісівників» Шишацької філії Полтавського 
облЕНЦум. Опікується шкільним лісництвом також майстер лісу 
Шишацького лісництва державного підприємства «Миргородський лісгосп» 
Лисоконь Андрій Петрович. Сьогодні за учнівським лісництвом закріплено 
4 га лісових культур, геологічна пам’ятка природи «Бутова гора» площею 
близько 5 га. 

Землі Шишацького лісництва характеризуються великим відсотком 
сосни звичайної (Pinus sylvestris). Соснові ліси приурочені до підзолистих 
супіщаних і піщаних грунтів. Значно менші площі займають в лісництві дуб 
черещатий (Quercus robur). Супутниками дуба звичайного є липа серцелиста 
(Tilia cordata), клен гостролистий (Ácer platanoídes), ясен звичайний 
(Fraxinus excelsior), береза бородавчаста (Betula pendula Roth). Береза разом 
із сосною росте у свіжих, вологих і сирих частинах лісу. Дуб у складі 
соснових борів поширений там, де бори вкраплені або чергуються з сосново-
дубовими чи дубовими насадженнями на місцях з більш родючими 
ґрунтами. У дубових насадженнях часто зустрічається ліщина, малина, 
ожина. Трав’янисто-чагарниковий ярус розвинений досить добре. 
Притерасні частини заплав річки Псел займають чорновільхові ліси. 

Район функціонування учнівського лісництва характеризується 
лісовою, лучностеповою, лучною рослинністю. Найбільш поширеними 
видами багаторічних злаків на припсільських луках є костриця валіська 
(типчак), тонконіг бульбистий та вузьколистий, куничний наземний, житняк 
гребінчастий, рідше зустрічається ковила волосиста (тирса). Серед лучно-
степового різнотрав'я переважають рослини з родин губоцвітих, бобових, 
розових, айстрових. Весною на схилах Бутової гори квітують ефемероїди, 
серед яких є рідкісні види (крокус сітчастий, брандушка різнокольорова, 
адоніс весняний, гіацинтик блідий, сон чорніючий). 

Отже, землі Шишацького лісництва характеризуються великою 
строкатістю флори, що забезпечує хороші умови для роботи учнівського 
лісництва «Паросток», котре давно стало опорною базою для проведення 
пошукової та науково-дослідницької роботи юних лісівників шкіл району, 
зразком організації і проведення цього напрямку педагогічної, 
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індивідуальної й колективної дитячої еколого-натуралістичної творчості та 
праці для навчальних закладів області. 

Учнівське лісництво «Паросток» - унікальне у своїй діяльності, юні 
лісівники якого є постійними учасниками профільних науково-практичних 
конференцій та неодноразовими переможцями обласних, Всеукраїнських 
конкурсів.  

Місцеві школярі та юні лісівники закохані в природу своєї 
мальовничої Шишаччини, яка розкинулась на хвилясто-горбистій 
місцевості. Поколінням учнів тут розповідають, як завдяки лісу вижили 
селяни під час страшного голодомору в 1932-1933 рр. та під час війни. Саме 
тому місцеві селяни з великою любов’ю та бережливістю ставляться до 
лісових багатств і з покоління в покоління виховують цю рису у своїх 
нащадків, привчають їх до лісогосподарських робіт.  

Члени учнівського лісництва «Паросток» садять ліс, прибирають його 
від захаращень, доглядають за насадженнями, озеленюють береги річок та 
ставків, вивчають фізико-географічні умови району дослідження, ґрунти, 
рослинність та флору, тваринний світ, розселюють мурашники, 
виготовляють годівнички та шпаківні. 

Під керівництвом майстра лісу Шишацького лісництва державного 
підприємства «Миргородський лісгосп» Лисоконя Андрія Петровича юні 
лісівники не тільки здобувають теоретичні і практичні знання з основ 
лісництва, дослідницької роботи, а ще й з користю проводять дозвілля. Вони 
відвідують раз на тиждень заняття, які проводить майстер лісу. Особлива 
увага приділяється питанням значення лісу в природних процесах і житті 
людини. Різноманітні екскурсії, лекції, бесіди з Андрієм Петровичем – все 
це допомагає учням досконало оволодівати лісівничим мистецтвом, 
набувати власного досвіду. Для реалізації основних завдань учнівського 
лісництва використовується програма гуртка «Юні лісівники», Концепція 
екологічної освіти України, Лісовий кодекс України. Для допитливих 
підлітків у рідній школі обладнано затишний кабінет, в якому зібрано 
багатий інформативний матеріал про лісові ресурси області, лісорозведення, 
колекції насіння, гербарій.  

Восени, зазвичай, в школі проводиться Тиждень лісу. У перший день 
учні разом із класними керівниками вирушають на екскурсію до лісу. Тема: 
«Ліс мій друг і годувальник». Ведуть спостереження, фотографують стихійні 
сміттєзвалища. Другого дня роблять виставку фоторобіт «Ліс просить про 
допомогу». Третій день – акція «Допоможи другу». Це трудовий десант 
щодо очистки лісу від сміття. Четвертий день - конкурс поробок з 
природного матеріалу «Природа і фантазія». Наступний день «Лісових 
кореспондентів – оформлення стенду «Ми - друзі лісу». Останній - 
підведення підсумків тижня лісу. Відбувається у школі «Лісовий бал», на 
якому обирають короля і королеву.  

Цьогоріч члени шкільного лісництва відвідали Лубенський 
лісотехнічний коледж, після чого на засіданні шкільного лісництва відбувся 
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захист творчих проектів на тему: «Ліс – легені нашої планети», де юні 
лісівники з’ясовували значення лісу в житті людини, обгрунтовували 
необхідність раціонального використання лісових ресурсів.  

Члени шкільного лісництва разом з майстром виїжджають до лісу, де 
слухають розповідь про те, що одночасно з вирубуванням проводиться 
відновлення лісів, закладання лісових масивів. Ближче до Нового року 
юннати патрулюють разом з лісівниками ліс. У цей час у школі активісти 
проводять акцію «Збережи ялинку». Ведуть просвітницьку роботу зі 
збереження сосни звичайної. Учні 1-11 класів готують святкові композиції 
та букети, використовуючи гілочки сосни, шишки, насіння, ялинкові 
прикраси.  

Минулого року юні лісівники разом з учнями 8-10 класів одягли в 
центрі селища справжню ялинку в іграшки з пластику, зроблені своїми 
руками, а шкільну ялинку разом з учнями молодших класів - в екоіграшки. 

Юннати щомісяця в лісовому господарстві виконують різні види 
робіт. Вивчають природу, поглиблюють свої знання з біології, 
ознайомлюються з добором дерев для рубки, вивчають документацію 
лісництва. Взимку проводять акцію «Допоможи птахам». Майструють 
годівниці для птахів, розвішують їх у шкільному саду та підгодовують 
пернатих. 

Відвідують розсадник. Беруть участь у конкурсі «Ліс і люди»: пишуть 
твори про ліс та малюють малюнки. Приємно відзначити, що ІІ місце в 
конкурсі Державного агентства лісових ресурсів України на кращий 
малюнок «Ліс і люди» посіла учениця 4-Б класу Макаренко Вікторія.  

Але навесні на території Шишацького лісництва відбувається 
найцікавіша екологічна акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Діти під 
керівництвом досвідчених працівників від теорії переходять до практики – 
посадки лісу.  

Важливою базою для проведення дослідницької роботи залишається 
геологічна пам’ятка природи «Бутова гора», оскільки на її території 
зростають дуже цінні види рослин, догляд та охорону яких здійснюють 
школярі. За допомогою науковців юним дослідникам вдалося досконало 
вивчити біоекологічні особливості перстача білого, первоцвіту весняного, 
дзвоників персиколистих, анемони жовтецевої та цілого ряду трав’янистих 
рослин. Ділянка, на якій працюють члени шкільного лісництва, багата на 
первоцвіти, які вони вивчають та пропагують серед населення нашого краю, 
розповсюджують інформацію про те, що ці рослини на порозі зникнення, 
тож таким чином застерігають людей не нищити їх і тим самим зберегти 
біорізноманіття нашої природи. Тож проводиться акція «Збережи 
первоцвіти».  

Учні залучаються до навчально-дослідної та експериментальної 
роботи, здійснюють виробничу діяльність (садять ліс, вирощують саджанці, 
збирають насіння, виявляють вогнища пошкодження лісу шкідниками і 
хворобами, охороняють і приваблюють птахів, облікують і охороняють 
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мурашники, охороняють рідкісні види дерев, кущів і трав’янистих рослин, 
заготовляють лікарську сировину, гриби, ягоди, проводять фенологічні 
дослідження), навчально-виховну, культурно-масову та спортивну роботу. 
Навчально-виховна робота передбачає: проведення вечорів на лісову 
тематику, організацію зустрічей з працівниками лісового господарства, 
підсумкових виставок. 

Свої дослідження, зазвичай, учні проводять в лісі, вивчаючи 
екологічні особливості росту та зникнення трав’янистих рослин, екологію 
окремих тварин лісу, птахів, які в достатній кількості поширені на території 
району, так і рідкісних. Юні лісівники мають можливість захищати власні 
дослідження спочатку на рівні шкільних конференцій, де удосконалюються 
знання з біології, а також проходить процес формування першочергового 
комунікативного навику. Учні не лише презентують свої дослідження, але і 
дискутують про рівень науковості роботи, вивчення її теоретичної частини, 
через застосування біологічних методів. Дана дискусія проводиться під 
ретельним контролем вчителя. У даному випадку вчитель є активним 
регенератором ідей ймовірності та неймовірності біологічних 
закономірностей. Виступи на обласних конкурсах-захистах науково – 
дослідницьких робіт формують в учнів не тільки біологічні знання, а й 
розвивають стійку життєву позицію, впевненість у своїх діях та 
ерудованість. Виступи на рівні Всеукраїнських конкурсів і досягнення 
позитивних результатів, визнання вченими високого рівня проведення 
досліджень формує в дітей не лише позитивні емоції, а й комунікабельну, 
впевнену у своїх знаннях особистість.  

Цього року учнівським лісництвом «Паросток» була проведена така 
робота: посаджено 1 га сосни звичайної, проведено догляд 2 га зелених 
насаджень, виготовлено 17 шпаківень, 21 зимову годівницю, гербарій 
рослин місцевого лісу, зібрано 50 кг жолудів, 4 кг насіння берези повислої, 
350 гр липи дрібнолистої, 2кг клена гостролистого, 400 гр кісточки черешні, 
100 гр кісточки вишні, 10 кг каштана кінського, 8 кг горіха грецького, 8 кг 
клена татарського, 3 кг ясена звичайного.  

Члени шкільного лісництва проводять природоохорону роботу. А ще 
виховують в собі майбутніх лісівників – вартових наших лісів. Результати 
своєї роботи висвітлюють на шкільному сайті  vernadskyschool.pl.ua 

Щорічно 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», «Зелений 
паросток майбутнього», «Збережи ялинку», «Допоможи птахам», 
«Первоцвіти», «Людина та ліс». Творчий підхід дорослих та юних, їх 
наполегливість, працелюбність і цілеспрямованість щорічно відзначаються 
дипломами та грамотами. 

Відрадно, що наші випускники (вчорашні активісти шкільного 
лісництва) щороку поповнюють студентські лави навчальних закладів, які 
готують спеціалістів для лісової галузі.  
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Попереду у юннатів ще багато планів, зокрема популяризація 
діяльності учнівського лісництва, пропаганда екологічних знань серед 
населення.  

Зерна любові, висіяні в дитячих душах мудрими дорослими руками, 
обов’язково проростуть добірним зерном в юності і заколосяться на 
дорослих стежках. 
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ШАНУЙМО ПРИРОДУ, ПРИМНОЖУЙМО ЇЇ БАГАТСТВА 

Чорнобривець Тетяна Олексіївна 
Лютенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені М.Л.Величая 
Гадяцької районної ради Полтавської області 

Чому ліси чекають мене знову… 
Я їх люблю, я знаю їхню мову. 
Л. Костенко 

Характерною рисою початку нинішнього тисячоліття є сучасне різке 
зростання антропогенного тиску на лісові екосистеми. Майже 70 % 
природних лісів Європи внаслідок впливу людини трансформовано у 
напівприродні. До природних лісових ценозів належить нині тільки четверта 
частина території лісів нашого континенту. 

Пріоритетним напрямком діяльності людства є збереження 
біорізноманіття, зокрема, збільшення площ під лісами й парками. Це 
завдання входить до глобальної концепції виживання людства і реалізація 
його особливо актуальне на сучасному етапі в період загострення 
екологічної кризи. 

Заліснення малопродуктивних та непридатних для 
сільськогосподарського використання земель – вкрай важливе питання для 
Гадяцького району на сучасному рівні, адже лісистість Полтавщини в 
середньому майже вдвічі менша, ніж по Україні. На сьогоднішній день 
лісгоспи області проводять найбільші в державі обсяги робіт з 
лісорозведення, насаджуючи щорічно близько 700 га нових лісів. Лісівники 
роблять не тільки свою справу, а й виконують одне з основних завдань 
земельної реформи, а тому мають розраховувати на всебічну підтримку 
державних органів та громадськості.  

Розвиток людства нерозривно пов’язаний з історією природи. Ліс, як 
основний компонент біосфери, завжди відігравав величезну роль у житті 
людини. У Лютенці Гадяцького району до цього часу збереглося свято 
Поклоніння дереву, яке прийшло до нас ще з дохристиянських часів. Суть 
цього свята Віхи в тому, що в природі найважливіше правило буття – 
спадкоємність, тобто шанування традицій предків в ім’я майбутнього.  

Учнівському лісництву Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гадяцького 
району Полтавської області у цьому році виповнилося 35 років. Історія його 
заснування пов’язана з примноженням Лютенських лісів, які традиційно 
виконували екологічні та соціально-культурні функції. В епоху науково-
технічного прогресу, екологічної кризи у взаєминах суспільства і природи, 
молоді життєво необхідна практична база для предметних уроків серед 
довкілля. 

Акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» - це вагомий спосіб 
впровадження в практику шкільного лісництва досвіду вивчення 
ландшафтно-екологічної оптимізації території на основі державного підходу 
до лісорозведення. Як приклад – новостворений учнями і лісівниками-
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професіоналами у 2008 році парк «Пам’яті жертв голодомору» на 
ліквідованому сміттєзвалищі в центрі села та сад «Пам’яті жертв нацизму», 
насаджений 2015 року у прибережній зоні малої річки Лютенька на місці 
масового розстрілу мирного населення в роки нацистської окупації. 

Члени учнівського лісництва на 1,5 га парку закладають досліди: як 
впливає розпушування грунту на приживлення дерев; який вплив на ріст 
саджанців здійснює густота у міжряддях та дерева-супутники. Деякі з дерев 
гинуть, учні встановлюють причини, ліквідовують їх та замінюють 
саджанці, шукають нові способи лісовідновлення. 

Юні лісівники Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гадяцького району 
спільно з лісівниками-професіоналами на території базового господарства – 
Лютенського лісництва розробили свої способи лісовідновлення з 
урахуванням природно-кліматичних умов. Наприклад, проект 
лісовідновлення урочища Терновий кущ, проект лісових культур, 
промислових плантацій на весну,осінь 2016 року у Лютенському лісництві 
ДП «Гадяцьке лісове господарство». 

Ліс починається з лісорозсадника. До речі, лісорозсадник 
Лютенського лісництва вважається одним із найкращих в Україні. Він майже 
повністю забезпечує область високоякісним посадковим матеріалом.  

Розсадник має такі відділи: 
 посівний, де з насіння вирощують одно-, дворічні сіянці; 
 шкілки, в які висаджують саджанці; 
 маточна ділянка, звідки беруть живці дерев і кущів; 
 дендрарій, де ростуть і акліматизовуються різні породи дерев 

і кущів; 
Юні лісівники проводять фенологічні спостереження, які дають 

можливість виявити закономірності росту дерев, установити взаємозв’язок з 
живими організмами та середовищем, визначити оптимальні строки садіння 
лісу, висівання насіння в розсадниках.  

У набутті досвіду лісорозведення члени учнівського лісництва 
застосовували форми міжпредметних зв’язків. Зокрема, знання з історії, 
географії, математики, біології, природознавства, народознавства 
запроваджують дослідники краєзнавчого загону «Пролісок» учнівського 
лісництва при вивченні ландшафтно-екологічної оптимізації території. 
Осередком науково-дослідної, освітньої і культурної роботи при вивченні 
ландшафтів Гадяччини з метою розвитку туризму є зразковий краєзнавчий 
музей Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів, де зберігаються наукові роботи МАН 
з 2000 року. За 15 останніх років було написано 17 робіт на екологічну 
тематику. 

Біорізноманіття наших луків, лісів, боліт різко стало скорочуватись в 
наслідок хижацького ставлення до природи, а отже необхідно створювати 
заповідні території для збагачення флори і фауни на них та суміжних 
ділянках шляхом наукового дослідження території та методу моделювання 
рекреаційних об’єктів. 
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Разом з науковцями юні лісівники брали участь у дослідженні 
унікальних природних ділянок, які належать Безвіднянському та 
Лютенському лісництвам, відвідали об’єкти проектованого ландшафтного 
парку лісостепу. Вони взяли посильну участь у виявленні ще не втрачених 
куточків природи, навіть незайманих унікальних ділянок (Верх Безвідного, 
Засядьківщина, Коробчине, Корзунів горб – Безвіднянське лісництво; 
Галатівщина, Терновий кущ, Пацюківщина – Лютенське лісництво). За 
останній роки ці території не змінилися, як кількісно, так і якісно. Юним 
лісівникам не байдужа подальша доля окремих унікальних ділянок на 
території лісництв, що належать сільській раді Лютеньки. Вони беруть 
активну участь у впорядкуванні парків на території села. Ведуть постійний 
догляд весною, влітку та восени таких об’єктів: парк Слави, парк Пам’яті 
жертв голодомору, сад Пам’яті жертв нацизму, сквер Засядька, алея 
Незалежності, газон навколо Монументу Слави визволителів села. На 
території Безвіднянського лісництва працюють над оптимізацією природно-
заповідної території екологічної стежки «Підлуг-Березовий» та 
«Галатівщина – Стінка» Лютенського лісництва. 

Ці зони служать для відпочинку людей, виховання молоді в дусі 
шанування природи, культури та історії краю. Вони виступають також як 
база для навчання, де учні підвищують та застосовують свої знання з 
екології, біології, географії, історії та народознавства. Складаючи проекти 
рекреаційних територій, лісівники організовують табори відпочинку, 
екологічні заняття, виставки на історико-культурну тематику, екскурсії, 
змагання, семінари, велопробіги тощо. 

Значне місце у діяльності учнівського лісництва посідає ведення 
екологічної просвітницької роботи серед населення та учнів школи. За 
допомогою діяльності агітбригад юні лісівники інформують про місцеві 
проблеми довкілля, пропонують шляхи їх вирішення, беруть активну участь 
у роботі. Наші агітбригади «Едельвейс», «Горицвіт», «Калинка» - 
неодноразові переможці районних та призери обласних конкурсів. Результат 
діяльності – десятки розчищених джерел, прибережних зон та укріплених 
схилів, ліквідовані сміттєзвалища, насаджені сотні дерев. 

Основною рисою екологічної культури людини є вміння 
прогнозувати наслідки втручання в природні взаємозв’язки, широкий погляд 
на багатогранність цінностей природи, вміння підпорядковувати всі види 
своєї діяльності вимогам раціонального природокористування. 
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ВАРТОВІ НАШИХ ЛІСІВ 

Ганько Наталія Володимирівна 
керівник шкільного лісництва Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Дубровицького району Рівненської області  

Створення учнівського лісництва в останні роки стало актуальним і 
на даному етапі є найперспективнішим шляхом в еколого-натуралістичному 
вихованні учнівської молоді. 

Однією із традиційних форм залучення учнівської молоді до охорони 
природи є учнівські лісництва. Відчутну роль відіграють ці трудові 
об’єднання і як осередки профорієнтації. Завдання педагогічних колективів 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних 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.  

У 2001 році з ініціативи головного лісничого Віталія Миколайовича 
Суховича на базі Висоцького лісництва Державного підприємства 
«Висоцьке лісове господарство» створено шкільне лісництво, в якому 
навчаються учні Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Дубровицького району. 

Мета шкільного лісництва — прищепити любов до рідної природи, 
сформувати навички садити та доглядати ліс.  

До складу шкільного лісництва входять учні 7 - 10 класів. Площа лісу, 
обходу № 6, за яким закріплено наше лісництво, становить 263 гектари. 

Програма, за якими працює шкільне лісництво, поєднує 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 висаджують дерева 
на 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.  

Члени шкільного лісництва є активними учасниками всеукраїнських 
та обласних природоохоронних конкурсів, акцій і операцій: «Ліси для 
нащадків», «День довкілля», «Зелений паросток майбутнього», «Майбутнє 
лісу в твоїх руках», «Зелена аптека», «Мурашка», «Ялинка», беруть участь у 
Обласному зльоті шкільних лісництв, де показують високі результати, 
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, з вивчення та дослідження типів і властивостей 
ґрунтів, акліматизації рослин. З цією метою проводяться екскурсії, 
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прогулянки, практичні заняття, а використані матеріали збираються для 
написання наукових робіт.  

Завданням учнівського лісництва є надання допомоги 
лісогосподарському підприємству у вирощуванні саджанців лісових рослин, 
посадці лісу, збору лікарських рослин, грибів, ягід, насіння, деревних і 
чагарникових порід дерев, у боротьбі з шкідниками лісу, догляді за 
мурашниками, лісовими мешканцями, охороні птахів, облаштуванні місць 
відпочинку на природі.  

Чимало цікавих справ є у доробку юних лісівників Висоцького 
шкільного лісництва. 

У рамках операції «Посади своє дерево» лісівники створили квітники 
на території своєї школи, висадили 20 саджанців туї, 120 кущів самшиту,16 
– бузку, 10 – троянд, 100 цибулин тюльпанів. 

В селі за ініціативи учнів шкільного лісництва закладені «Алея 
ветеранів» та «Скверик випускників».  

Традиційною стала акція «Прибери планету», у ході якої щороку 
прибирають вулиці, подвір’я, лісосмуги (на довжині понад 25 км), 
пришкільні території, береги річок (на відрізку понад 15 км), впорядковано 
територію сільського парку та пам’ятних місць, загальною площею 2,4 га. 

Практична допомога довкіллю – основа діяльності лісівників. У 
рамках акції «Наша допомога птахам» виготовили та розвісили 40 шпаківень 
та 72 годівниці для птахів. Започаткували акцію «Шукають захисту» 
(охорона та захист мурашників). Юні лісівники ведуть спостереження за 
перельотом птахів за науковою методикою, складають календар міграцій 
птахів у весняно-осінній період для своєї місцевості.  

У рамках акції «До чистих джерел» лісівники розчистили, обсадили 
деревами і дослідили береги річки Горинь і Великого Почаївського озера, на 
їх тихих плесах можна побачити плаваючих білих та чорних лебедів.  

Члени шкільного лісництва розчистили 5 джерел. Створили 
екологічну стежку. 

Юні лісівники впроваджують нові звичаї, традиції та акції: ток-шоу 
«Заборонена зона», фітобар «Моє здоров’я – здоров’я моєї нації», конкурс 
«Зелена архітектура», випускають листівки, буклети, газети: «Найкращі 
куточки села», «Так не повинно бути», «Паросток», «Екологічний вісник». 
Працює радіолекторій «Екологічна свідомість», проводять конференції на 
«Наш внесок у розв’язанні екологічних проблем Висоцька», «Ми на варті 
природи», «Екологія природи – екологія совісті».  

Ми виховуємо майбутніх лісівників – вартових наших лісів. 
Величезна роль у такому вихованні належить праці, яка повинна стати для 
дитини усвідомленою необхідністю, адже саме практичними діями можна 
закріпити набуті знання, побути наодинці з прекрасним лісовим світом. 
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ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ШКІЛЬНИХ ЛІСНИЦТВАХ 

Мороз Євдокія Павлівна 
методист вищої категорії, комунальний заклад «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради 

Природа стає могутнім джерелом виховання  
лише тоді, коли людина пізнає її, проникає  
думкою у причинно-наслідкові зв’язки... 
В.О.Сухомлинський 
 

Учнівські лісництва є однією з кращих форм поєднання школи з 
виробництвом, здійснення трудового навчання і виховання, активізації 
екологічного руху, формування в учнів екологічної культури, стимулювання 
творчого самовдосконалення юних лісівників, сприяння самовизначенню в 
майбутній професії, залучення до науково-дослідницької та 
експериментальної діяльності з біології, екології і лісового господарства [1] 

Проблема професійного виховання підлітків та молоді завжди є 
актуальною. Поєднання навчального процесу, дослідницької та практичної 
роботи, культурно-дозвіллєвої діяльності з цього напрямку в учнівських 
лісництвах сприяє розвитку особистості, підготовці її до життя. 
На сучасному етапі учнівські лісництва відіграють значну роль у закладанні 
основ професійного становлення особистості. Практична спрямованість 
діяльності учнівських лісництв передбачає набуття учнями допрофесійних 
знань, умінь і навичок, орієнтацію на професійну діяльність у ринкових 
умовах, їх розширення та розвиток, впровадження в життя інноваційних 
педагогічних технологій за умов інтеграції з наукою і виробництвом. 
Професійне виховання – це довгостроковий процес, який сприяє 
моделюванню професійно важливих якостей і функцій майбутнього 
спеціаліста [3],  

Програма діяльності учнівських лісництв, гуртків юних лісоводів має 
на меті здійснити професійне виховання за двома напрямками:  

1. Допомогти учневі оволодіти професійно важливими навичками. 
2. Сприяти розвиткові компетентностей продуктивної творчої 

діяльності, самоосвіти, соціальної, комунікативної особистості. 
Юні лісівники успішно використовують знання, уміння, навички, 

набуті під час навчання в лісництвах: 
 у трудовій та природоохоронній діяльності; 
 у громадській роботі; 
 в навчальній діяльності; 
 в домашньому господарстві; 
 у спілкуванні з друзями. 
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Учнівські лісництва Рівненщини – це потужна сила у формуванні 
справжніх природолюбів, дбайливих господарів лісу. На сьогоднішній день 
в області функціонує 25 учнівських шкільних лісництв та гуртків ,,Юних 
лісівників».  

Кращими в області є: лісництво «Діброва» на базі Вовковиївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району (керівник 
Лещук С.С.), Висоцьке Дубровицького району (керівник Ганько Н.В.), 
Оженинське шкільне лісництво «Вікова діброва» Острозького району 
(керівник Сорочук С.І.), Клесівське Сарненського району (керівник Войтко 
Т.В.), Соснівське Березнівського району (керівник Ворожбит Г.А.), та 
лісництво комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Радивилівської районної ради (керівник Шуст В.В.).  

Учнівські лісництва тісно співпрацюють з лісовими господарствами 
краю, ведучі спеціалісти яких залучаються до проведення практичних занять 
з основ лісівництва, спільних семінарів, свят.  

Лісгоспи надають учнівським лісництвам посильну матеріальну 
допомогу, сприяють в обладнанні кабінетів, ремонті шкіл, проведенні 
екскурсій. 

Для практичних занять при лісництвах виділяються ділянки лісових 
культур, площі на лісових розсадниках, шкілках декоративних рослин, 
площі для патрулювання, лісогосподарська техніка, інвентар. Наставники 
знайомлять юних лісівників з новітніми технологіями у вирощуванні та 
догляді за лісовими культурами.  

Крім того, вихованці учнівських лісництв проводять спостереження, 
досліди та експерименти, виконують науково-дослідницьку роботу, 
приймають участь у акціях, заходах, конкурсах. 

Значну роль в підготовці учнівської молоді до вибору майбутньої 
професії відіграє організація дослідницько-експериментальної роботи. Вона 
має особливо важливе значення як найбільш ефективний метод поєднання 
навчання з виробничою працею. Адже в процесі проведення дослідів з 
лісовими культурами в учнів виробляються певні трудові вміння та навички 
вирішувати ряд екологічних завдань.  

Учні не тільки надають допомогу лісовому господарству своєю 
працею, але й пропагують нові досягнення науки і передової практики з 
лісівництва. 

Значна увага у шкільних лісництвах області приділяється практичній 
діяльності з відновлення та збереження лісу.  

З ініціативи Державного комітету лісового господарства України та 
Рівненського обласного управління лісового і мисливського господарства, 
учні шкіл області взяли участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх 
руках». Тільки в 2015 році, під час акції посадили понад 60000 сіянців і 
саджанців лісових культур.  

З метою формування творчої, працелюбної особистості, виховання 
економічної і екологічної культури учнів, привернення уваги громадськості 
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до проблем екології навколишнього середовища школярами 
загальноосвітніх навчальних закладів області проводяться: ігри, вікторини, 
тренінги «Ліс – наше багатство», творчі конкурси «Людина і ліс»; екскурсії, 
турпоходи у ліси нашого краю, екскурсії екологічними стежками, «Свято 
зимуючих птахів», «Свято зустрічі птахів», «Зимовий букет», 
природоохоронні операції «Біощит», «Ялинка», «Посади своє дерево», 
«Збережемо довкілля», «Первоцвіт».  

Традиційно, юні лісівники в День працівника лісового господарства 
вітають своїх наставників з святом, виступають перед ними з концертами.  

З метою поліпшення роботи учнівських лісництв комунальним 
закладом «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради спільно з 
Державним управлінням лісового та мисливського господарства у 
Рівненській області проводяться обласні збори юних лісівників та семінари-
практикуми для керівників учнівських лісництв.  

Співпраця з науковцями м. Рівного та м. Кременця Тернопільської 
області, м. Львова, вищим навчальним закладом Бере́знівським «Надслу-
чанським інститутом» та Лісовим коледжем дає можливість юним 
лісівникам вступати до цих закладів за цільовими направленнями. 

Накопичений досвід природоохоронної роботи учнівських лісництв 
XX- XXІ століть має вагоме значення для системи освіти, оскільки така 
форма виховання – є однією з найбільш перспективних для досягнення цілей 
трудового і екологічного виховання учнівської молоді [3]. 
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ІНТРОДУКОВАНІ ВИДИ СОСЕН В УМОВАХ РАДИВИЛІВСЬКОГО 
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шуст Віталій Вікторович 
керівник учнівського лісництва, комунальний заклад «Станція юних 
натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області 

Основною функцією лісового господарства України є максимальне 
використання корисних функцій лісів для потреб суспільства. Виходячи з 
цього, першочерговим завданням галузі є прискорене відтворення та 
раціональне використання лісових багатств з метою найповнішого 
забезпечення України власними лісовими ресурсами. 

Для успішного вирішення поставлених завдань потрібен аналіз 
існуючих типів лісових культур на типологічній основі, узагальнення 
багаторічного досвіду лісокультурної справи і вибір за результатами аналізу 
кращих за продуктивністю і біологічною стійкістю насаджень у кожному 
типі лісу. На вирощування саме таких деревостанів повинно орієнтуватися 
лісове господарство. 

За лісо рослинним районуванням територія Радивилівського району 
Рівненської області відноситься до двох зон: північна частина території 
району входить в зону західного лісостепу, де в основному розміщені мало 
гумусні чорноземи і сірі опідзолені ґрунти, південна частина території 
району розміщена в зоні Малого Полісся, де в основному мають місце 
дерново-підзолисті, лугові і муловатоболотяні ґрунти. В районі на значній 
площі поширені дернові перегнійно-карбонатні ґрунти, сформовані на 
сильно карбонатних породах за механічним складом супіски чи піщані 
дрібні суглинки. 

Клімат району теплий, вологий, помірно континентальний. 
Середньорічна кількість опадів 620 мм. Перші осінні заморозки можливі в 
другій половині вересня, а пізні весняні в другій половині травня. Середня 
протяжність без морозяного періоду 150 днів, а вегетаційного 200 днів.  

На ріст і розвиток деревинної рослинності впливають пізні весняні та 
ранні осінні заморозки, а також нестійкість снігового покриву зимою. В 
цілому клімат району сприятливий для успішного росту таких деревинних 
та чагарникових порід: сосни, ялини, дуба, граба, берези, липи, вільхи 
чорної, ліщини та ін. 

Територія Радивилівського району в цілому характеризується 
рівнинним рельєфом місцевості, де порівняно невеликі по площі, але 
багаточисленні по кількості ділянки лісу, боліт і луків та порівняно великі 
площі полів чергуються між собою. 

Територія району розміщення порівняно бідна на природну 
гідрологічну сітку. Лише північну межу омиває велика річка Стир. 
Безпосередньо по території району протікають три річки: Пляшівка, Ситенка 
і Слонівка.  
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Загальна площа лісового фонду Радивилівського району Рівненської 
області становить 12800 га. В районі є кілька суб’єктів лісогосподарювання, 
це Радивилівське лісництво ДП «Дубенський лісгосп» загальною площею 
лісового фонду 7900 га, ДП СЛАП «Радивилівський держспецлісгосп» 
загальною площею лісового фонду 4900 га, Міністерство транспорту – 267,6 
га та сільські ради – 120,9 га. Лісовий фонд в основному був створений у 
перші десятиліття після другої світової війни. Тоді щороку висаджували 
близько 300 га лісових культур, для порівняння, зараз щорічно висаджується 
близько 30 га. Основними лісо утворюючими породами є сосна звичайна та 
дуб звичайний. 2/3 усіх лісових насаджень регіону утворені сосною 
звичайною. І як наслідок такої однотипності складу лісових насаджень існує 
велика загроза їх пошкоджень комахами – шкідниками та хворобами лісу. 
Так у 1993 році внаслідок пошкодження лісів сосновим пильщиком було 
вирубано і реалізовано як низькосортну продукцію близько 10% соснових 
насаджень району. Крім того щороку близько 1% соснових лісів вирубується 
внаслідок пошкодження їх кореневою губкою. Тому підвищення стійкості 
соснових насаджень є ще одним важливим завданням місцевих лісівників.  

Юні лісівники учнівського лісництва комунального закладу «Станція 
юних натуралістів» Радивилівської районної ради також долучилися до 
вирішення цієї проблеми. Провівши огляд літературних джерел, було 
встановлено, що одним із шляхів покращення стійкості соснових насаджень 
є введення у їх склад інших інтродукованих видів сосни. Розпитавши 
працівників лісового господарства району ми вияснили, що з 
інтродукованих видів сосен в межах району представлені три види: сосна 
чорна (Pinus nigra Arnold), сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.) та сосна 
Веймутова. З них лише сосна чорна формує чисте насадження, інші види 
зустрічаються поодинокими деревами в насадженнях сосни звичайної [8]. 
Тож під час проведення екскурсій та практичних занять у лісі, особлива 
увага зверталася на виявлення, облік та опис стану інших видів сосен. 

В Радивилівському лісництві ДП «Дубенський лісгосп» знаходиться 
насадження сосни чорної (Pinus nigra Arnold.) площею 1 га та віком 80 років, 
яке було посаджене для вивчення умов росту та розвитку даної породи в 
умовах району. На базі цього насадження 13 жовтня 1993 року рішенням 
Рівненської обласної ради було створене заповідне урочище «Соснове 
насадження». Провівши візуальний огляд насадження було виявлено, що 
дерева сосни чорної мають прямі непошкоджені стовбури, очищені від 
сучків на висоту 12-17 м. Проводити заготівлю шишок досить важко із-за 
значної висоти дерев, але в наслідок сніголамів незначна кількість гілок з 
шишками опадає, що в свою чергу дозволило заготовити невелику кількість 
насіння. Лабораторним шляхом була визначена технічна схожість, яка 
склала 90,9 %, абсолютна схожість – 100 %, енергія проростання – 20%, 
середній насінний спокій – 9,6 днів [2]. 

Існуючі донині лісові насадження за участю сосни чорної на заході 
України, створювались садінням переважно на вапнякових ґрунтах у часи 
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Австро-Угорщини та Польщі. Ці насадження мають високі таксаційні 
показники, стійкі до несприятливих факторів середовища. Х. Ейзенрейх 
(1968) вказує на сосну чорну, як на породу найбільш стійку до гнилі, що 
спричиняють гриби. У сосни чорної майже завжди розвивається прямий і 
стрункий стовбур, що за повнодеревністю наближається до сосни звичайної. 
Деревина більш важка і смолиста, ніж сосни звичайної, з більшою 
заболонню [3]. В Україні, в умовах Малого Полісся, за даними Т.В. 
Юськевича (2000) смолопродуктивність сосни чорної становить 107% 
порівняно з сосною звичайною і є найвищою серед хвойних інтродуцентів 
даного регіону [4]. 

В західному регіоні України сосна чорна залишається маловивченою 
породою. Відкритими залишаються питання походження чорно соснових 
насаджень, видового різноманіття, біологічної стійкості насаджень, 
особливостей будови кореневої системи та доцільності використання сосни 
чорної в лісогосподарській практиці.  

У лісах ДП СЛАП «Радивилівський держспецлісгосп» нами було 
виявлено поодинокі дерева сосни Банкса (Pinus banksiana Lamb.) та сосни 
Веймутова ( Ріпиs strobus L.). Досліджувані дерева сосни Веймутова 
формують рівні стовбури і добре очищені від сучків на висоту 10 м. По 
висоті, дерева даного виду, не поступаються сосні звичайній, а за діаметром 
на висоті грудей навіть переважають. Дослідники з Німеччини, які мають 
більший досвід вирощування цієї породи, відмічають швидкий ріст і більш 
високу продуктивність сосни Веймутова у порівнянні із сосною звичайною, 
а також рекомендують створювати змішані насадження з цих двох видів 
сосни, оскільки з дерев сосни Веймутова в ґрунт потрапляють різні за 
природою фізіологічно-активні речовини, в тому й числі інгібітори і 
стимулятори росту. Ми припускаємо, що є доцільність створення насаджень 
за участю сосни Веймутова ( Ріпиs strobus L.) і сосни звичайної( Ріпиs 
sylvestris L.). За таких умов сосна Веймутова буде виступати в ролі підгону 
для сосни звичайної за рахунок своєї швидкорослості. Оскільки вона легко 
переносить промислове забруднення, то її можна використовувати в 
озелененні міст. 

Також був досліджений високостовбурний екотип сосни Банкса 
(Pinus banksiana Lamb.) в насадженні сосни звичайної, де він формує дерева 
висотою від 16,5 до 22,4 м. У дерев сосни Банкса, в порівнянні з аборигенною 
сосною, вища частка гілок, особливо нежиттєздатних, що засвідчує гіршу 
здатність породи очищатися від нежиттєздатної крони. Крім цього, у 
старшому віці даний вид витісняється сосною звичайною. Інтродуценту 
притаманний вищий, ніж сосні звичайній, темп росту за основними 
таксаційними показниками у фазі молодняку, і значно нижчий у наступних 
групах віку [6]. У молодих культурах 5-ти річного віку середня висота сосни 
Банкса склала 3,54 м, а середній діаметр біля кореневої шийки 6,1 см, 
відповідно у сосни звичайної – 1,62 м та 3,8 см [9]. Дослідивши насіння сосни 
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Банкса, ми визначили технічну схожість свіжозібраного насіння – 65,8%; 
абсолютну – 87,5 %. А енергія проростання склала 58,1 %. 

Ми припускаємо, що цей вид придатний для створення лісових 
плантацій з коротким оборотом рубки. Головною породою в таких 
плантаціях може виступати модрина європейська ( Larix decidua Mill.), а 
сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.) буде захищати ґрунт від задерніння і 
виступатиме в ролі підгону для модрини європейської.  

Недостатність різностороннього вивчення цієї породи пов’язана саме 
з використанням її у лісомеліоративних насадженнях сухих борів, де вона з 
об’єктивних причин проявляє низьку продуктивність, а тому мало привертає 
увагу дослідників, внаслідок чого в літературних джерелах наукової 
інформації про цю породу дуже мало і вона часто має лише описовий 
характер, нерідко трапляються суперечності. Тому особливої актуальності 
набуває комплексне дослідження насаджень за участю сосни Банкса на 
теренах Західного та Малого Полісся, де ця деревна порода має значне 
поширення. 
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ОЖЕНИНСЬКЕ ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО «ВІКОВА ДІБРОВА» 

Сорочук Світлана Іванівна 
керівник шкільного лісництва, навчально-виховний комплекс «Оженинська 
загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів (ліцей) - дошкільний навчальний 
заклад» імені Т.Г. Шевченка Острозького району Рівненської області 

Розвиток людства нерозривно пов`язаний з еволюційним розвитком 
природи. Зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі, на сьогодні 
створюють реальну загрозу для існування майбутніх поколінь. Досить 
гостро постає проблема взаємодії «людина – природа», вирішення якої 
цілком залежить від кожної людини, від її усвідомленого розуміння, що 
природа – це невичерпне джерело життя. 

У наші дні особливого значення набуває відповідальне ставлення 
людини до природи. Саме тому необхідно з раннього дитинства виховувати 
у дітей любов до природи, вчити з повагою ставитися до навколишнього 
світу, а також до інших людей. Перші знання про навколишній світ дитина 
отримує спочатку від батьків, а потім - у дитячому садку та школі. 

Відомий український педагог Василь Олександрович Сухомлинський 
у своїй шкільній системі виховання дітей на лоні природи (школа від 
блакитним небом) вважав, що «…дуже важливо не допустити, щоб шкільні 
двері закрили від свідомості дитини оточуючий світ». 

«Вважаю, - писав В.О.Сухомлинський, - що школа майбутнього 
повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини 
все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа 
служила їй. Тільки через це ми повинні берегти і поповнювати природні 
багатства , які маємо». 

На зламі тисячоліть у суспільстві активно поширюється думка про 
нову модель світу людини, що ґрунтується на загальнолюдських, гуманних 
та естетичних цінностях. Дослідники сучасності з різних галузей знань 
закликають відмовитися від технократичної культури й визнати духовно 
високі форми розвитку суспільства. Людина повинна ставитися до життя 
інших так само бережно, як і до власного. Зберегти життя, як найвищу 
цінність, сприяти його удосконаленню, підтримувати все, що здатне 
розвиватися до найвищих гуманістичних цінностей – є найважливішою 
проблемою сьогодення. 

Цілком очевидно, що справу не можна обмежити «просвітою» 
школярів у галузі охорони природи. Весь комплекс екологічних проблем 
сучасності вимагає нового філософського осмислення, корінного перегляду 
низки соціально-економічних питань, нових наукових пошуків і більш 
повного та послідовного відображення багатоаспектності екології в 
шкільній освіті. Аналіз науково-педагогічних праць В.О.Сухомлинського 
спонукав до відкриття шкільного лісництва в нашому навчальному закладі, 
яке відбулося в грудні 2008 року. 
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Оженинське шкільне лісництво «Вікова діброва» Острозького району 
Рівненської області – структурний підрозділ Державного підприємства 
«Острозький лісгосп», яке забезпечує не лише теоретичне вивчення основ 
лісівничої справи, але і практичну діяльність учнів у напрямку догляду за 
лісовими насадженнями, заготівлі лісового насіння, зборі лікарської 
сировини, догляду за посівами у лісорозсадниках, шкілках та власних 
теплицях. Особлива увага приділяється питанням значення лісу в природних 
процесах і житті людини. Різноманітні екскурсії, лекції, практичні заняття, 
бесіди з кваліфікованими спеціалістами лісового господарства допомагають 
учням досконало оволодівати лісівничим мистецтвом, набувати власного 
досвіду. 

Членами шкільного лісництва є 80 учнів 7-11 класів, які працюють за 
програмами «Основи зеленого дизайну» та «Лісознавство з основами 
лісівництва. Дендрологія». У розпорядженні шкільного лісництва – 2 
теплиці, шкілка, навчально-дослідна ділянка лісу розміром 4,5 гектари та 
кабінет «Основи лісознавства».  

У теплицях юні лісівники живцюють декоративні породи дерев і 
кущів: самшит, тую пірамідальну, ялівець козацький, форзицію, які потім 
висаджують у шкілку. Їх діяльність у Всеукраїнському проекті «Озеленення 
пришкільних територій навчальних закладів», сприяла урізноманітненню 
видового складу вирощуваних рослин. Восени учні збирають насіння дуба 
звичайного, клена гостролистого, яблуні, шипшини.  

Члени шкільного лісництва «Вікова діброва» щорічно, протягом 
березня-квітня, беруть участь в акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». В 
рамках акції проводиться тиждень лісу, включаючи такі дні: 
«Спостереження у лісі», «Ліс – мій друг і годувальник», «Допомога другу» 
(трудовий десант по очистці лісу від сміття), «Майстри-фантазери» (конкурс 
поробок зі природного матеріалу), «Лісові кореспонденти» (оформлення 
стенду «Ми – друзі лісу»), виготовлення агітаційних матеріалів щодо 
збереження та примноження лісових насаджень, підведення підсумків тижня 
лісу. 

Щоосені учні шкільного лісництва практикують у Верхівському 
базисному розсаднику разом із волонтерами з Канади за програмою 
«МОЛОДЬ – СВІТ – ПРИРОДА». 

Примноження багатства лісів – справа честі не лише фахівців лісу, але 
й кожного жителя регіону. Висаджене бодай одне деревце на рахунку 
людини вважається, що недаремно життя прожито. До того ж вирощене 
дерево стає, як правило, іменним і вписує слід в історію пам`яті тих, хто цю 
благодійну місію виконав. Саме так мають поєднатися національна ідея з 
національною гордістю за рідну землю, державу в цілому.  

В умовах незалежності України лісова галузь має особливе значення 
для підвищення рівня забезпеченості держави та населення продукцією 
лісового комплексу та покращення, за рахунок збільшення обсягів лісових 
насаджень, екологічної ситуації. 
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Однієї території знань не достатньо, щоб захистити наше природне 
оточення від руйнівного натиску людей, які своїми діями його несвідомо 
знищують. Потрібні дії. Тому так важливо з дитячих років оволодівати 
уміннями, гартувати свою волю, щоб стати активним борцем та захисником 
однієї з основних цінностей людства – природного середовища. 

Саме екологічне виховання та формування ключових 
компетентностей екологічної думки в учнів – важлива задача сучасної 
школи. Тому ми намагаємось вирішити цю задачу силою всієї школи. На базі 
шкільного дендропарку та Верхівського базисного розсадника ведеться 
науково-дослідницька робота за рекомендаціями та допомогою спеціалістів 
Державного підприємства «Острозький лісгосп». 

Протягом навчальних років члени шкільного лісництва досліджували 
проблемні питання лісової галузі Острожчини. Науково-дослідницькі 
роботи та проекти здійснювались за темами: «Насіннєве розмноження 
модрини європейської та особливості вирощування сіянців в умовах 
Острозького державного лісового господарства Рівненської області», 
«Екологічний стан лісового фонду Острожчини», «Селекція лісового 
насінництва Острозького району», «Біоекологічні особливості горіха 
чорного та перспективи його вирощування у Державному підприємстві 
«Острозький лісгосп» Рівненської області», «Оптимізація озеленення 
території навчальних закладів». 

За результатами практичних занять у теплицях, шкілках було видано 
посібники: «Вегетативне розмноження деревних і чагарникових порід», 
«Вивчення впливу стимуляторів росту на укорінення живців Туї західної 
(Thuja occidentalis) та Ялівця звичайного (Juniperus communis )». 

Ще один напрямок роботи – екологічна агітбригада. У школі стало 
традицією проводити екологічні концерти на День довкілля, концерти-
вітання працівників лісового господарства з професійним святом, проводити 
передноворічну акцію «Збережемо ялинку», весняну акцію «Первоцвіт». 

За 8 років діяльності (2008-2016 рр.) шкільного лісництва були 
сформульовані і науково обґрунтовані основні принципи шкільної 
екологічної освіти: міждисциплінарний підхід у формування екологічної 
культури школярів; систематичність і безперервність вивчення екологічного 
матеріалу; єдність інтелектуальної й емоційно-вольової складової у 
позашкільній діяльності учнів з вивчення і поліпшення навколишнього 
природного середовища; взаємозв’язок глобального, національного і 
краєзнавчого розкриття екологічних проблем у навчально-виховному 
процесі. 

У цій справі неможна бути байдужим – ми маємо зберегти багатства і 
красу природи, тільки за цієї умови можливе й наше існування на Землі. 

Коли кожен житель нашої Планети усвідомить, що на місце зрубаного 
дерева, необхідно посадити нове і доглянути його, тільки тоді збереже себе 
і весь рід людський від духовної деградації й неминучої загибелі.  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВИХОВАНЦІВ В 
УМОВАХ НАВЧАННЯ В УЧНІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ 

«ПАРОСТОК» 

Ніколенко Світлана Вікторівна 
завідувач відділу, керівник учнівського лісництва «Паросток», комунальний 
заклад Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Якщо ви хочете вивчати та цінувати 
природу, спершу необхідно зрозуміти 
мову, на якій вона говорить. 
Річард Фейнман 

На початку ХХІ століття у всьому світі велика увага приділяється 
екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну 
ситуацію в світі, регіоні, місці проживання, їхньої обізнаності з можливими 
шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними 
підходами до збереження біосфери і цивілізації. Перед поколінням 
сучасників постала нова проблема – переосмислити ставлення до 
природного середовища, яке склалося протягом віків. 

Як зазначено в Концепції екологічної освіти України «…підготовка 
громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і 
культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського 
суспільства і природи (не насильства, а гармонійного співіснування з нею), 
повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих 
екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України»[1]. 

Екологічна свідомість – глибоке розуміння нерозривного зв’язку 
людини з природою, залежність благополуччя людей від цілісності й 
екологічної рівноваги середовища життя на Землі, переконаність у 
необхідності бережливого ставлення до природи, розуміння важливості 
раціонального використання й збагачення природних ресурсів [4]. На 
практиці екологічна свідомість знаходить вираження в екологічній культурі 
особистості. Об’єктивним показником екологічної культури людства є: 

 знання загальних закономірностей розвитку природи і 
суспільства; 

 розуміння взаємозв’язку їх існування і того, що природа 
склала першооснову становлення і еволюції людства; 

 визначення соціальної обумовленості взаємовідносин 
людини і природи; 

 подолання споживацького ставлення до природи, як 
джерела матеріальних вигод; 

 вміння передбачати наслідки впливу діяльності людини на 
біосферу Землі; 
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 підпорядкування своєї діяльності вимогам раціонального 
природокористування, піклування про природне 
середовище; 

 вміння зберігати сприятливі природні умови і конкретну 
працю[8]. 

Теоретичне підґрунтя з питаннь формування екологічної свідомості 
складають положення психолого-педагогічної науки про: теорію 
педагогічних систем, дидактичні основи освіти, зокрема екологічної (Ю. 
Бабанський, Г. Білявський, В. Бровдій, М. Воїнственський, С. Гончаренко, 
В. Давидов, І. Звєрєв, А. Захлєбний, Т. Ільїна, Т. Кучер, І. Лернер, В. Онищук, 
А. Олексюк, В. Паламарчук О. Плахотнік; Б. Райков, О. Савченко, К. Ситник, 
М. Скаткін, І. Суравєгіна, Д. Цихи, С. Шмалей та інші); системного підходу 
до дослідження наукових проблем (А. Алексюк, С. Гончаренко, Н. Кузьміна 
та інші); становлення і розвиток національної системи позашкільної освіти 
й екологічної зокрема (С. Русова, О. Сухомлинська, Т. Сущенко, Г. Філіпчук, 
М. Ярмаченко та інші); розвиток особистості у різноманітних процесах і 
формах взаємодії з навколишньою дійсністю (І. Бех, Д. Бенет, Л. Божович, 
Л. Виготський, С. Глазичев, С. Дерябо, Д. Ельконін, А. Захлєбний, І. Звєрєв, 
О. Киричук, О. Леонтьєв, С. Максименко, В. Роменець, С. Рубінштейн, А. 
Сидельковський, М. Сметанський, А. Степанюк, І. Суравєгіна, В. 
Сухомлинський, К. Ушинський, В. Ясвін та інші); погляд на дитину як на 
суб’єкт життєдіяльності в соціумі (К. Абульханова-Славська, В. Ананьєв, Г. 
Балл, П. Блонський, Л. Божович, Я. Коломенський, І. Кон, В. Рибалка, Г. 
Щукіна та інші); активність суб’єкта і об’єкта у процесі навчання і виховання 
(М. Боришевський, Н. Бібік, В. Лозова, А. Сиротенко, Г. Троцко та інші). 

Активізація педагогічної думки та набуття практичного досвіду в 
плані підготовки покоління високої екологічної свідомості – актуальна 
задача педагогів сьогодення. Аналізуючи сучасні форми еколого-
натуралістичної роботи з дітьми та підлітками, в комунальному закладі 
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді у 1996 році було створене учнівське лісництво 
«Паросток». Завдяки тому, що вся діяльність учнівського лісництва 
відбувається у природному середовищі, яке збуджує допитливу дитячу 
думку, породжує пізнавальну активність дітей, у підрозділі більш дієво та 
результативно проходить формування екологічної свідомості. 
Різноманітність, краса природи, наочність її зв’язків і залежностей 
забезпечують доступність її розуміння дитиною, спонукають до логічного 
мислення та власних висновків, знаходження індивідуальних, часом 
оригінальних пояснень. 

Розкриваючи зв’язки людина – природа, забезпечується засвоєння 
норм і правил екологічної поведінки в довкіллі, а через екологічне 
сприйняття оточуючого середовища формується відповідальне ставлення до 
природи»[7]. 
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Педагоги, створюючи учнівське лісництво «Паросток», визначили 
його мету – навчати та виховувати молоде покоління, здатне по-новому 
вирішувати проблеми охорони, перетворення і раціонального використання 
природних ресурсів. У ході її реалізації була проведена поетапна робота:  

І етап – створення нормативної бази – укладання договорів про 
організацію роботи учнівського лісництва між співпрацюючими 
організаціями (ДП «Сумське лісове господарство», Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5 м. Суми). 

ІІ етап – створення навчально-матеріальної бази (обладнання 
кабінетів учнівського лісництва, закладка шкілки рослин, дендропарку, 
створення навчально-виховної екологічної стежки). 

ІІІ етап – створення методичної бази (розробка навчально-виховної 
програми, методичних матеріалів, які використовуються для реалізації цієї 
програми). 

ІV етап – безпосередня робота з вихованцями. 
Така система роботи дає можливість працювати результативно, 

успішно формувати у вихованців екологічну свідомість, культуру, 
переконання, які визначають їх активну життєву позицію стосовно охорони 
довкілля.  

Навчально-виховна робота в учнівському лісництві «Паросток» 
підпорядкована вирішенню задач: 

 формування в учнів системи знань про екологічні проблеми та 
шляхи їх вирішення; 

 формування мотивів, потреб, навичок екологічно доцільної 
поведінки і діяльності та екологічної культури особистості; 

 інтелектуальний та емоційний розвиток вихованців, встановлення 
духовного зв’язку дитини зі світом природи; 

 виховання прагнення до поліпшення довкілля, до здорового 
способу життя; 

 практичне застосування отриманих знань на об’єктах зони дії 
учнівського лісництва. 

Формування екологічної свідомості вихованців учнівського лісництва 
відбувається за такими напрямками: 

 робота гуртків «Юні лісівники»; 
 співпраця з вищими навчальними закладами та лісовими 

господарствами області; 
 дослідницько-експериментальна робота; 
 організація практичної діяльності: на екологічній стежці 

«Стежина дитячого добра» – виготовлення годівниць, шпаківень, 
підгодівля птахів, збір лікарської сировини, насіння кущів та 
дерев; робота у закріплених кварталах лісу, дендропарках, 
закладка парників зеленого живцювання; 
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 робота з обдарованими дітьми; 
 інфомаційно-просвітницька діяльність; 
 профорієнтаційна робота; 
 участь у природоохоронних акціях, операціях, конкурсах; 
 організація і проведення еколого-натуралістичних масових 

заходів. 
Новизна педагогічного досвіду керівників гуртків учнівського 

лісництва у формуванні екологічної свідомості вихованців полягає в 
інтеграції елементів екологічної освіти в зміст навчально-виховної програми 
гуртка «Юні лісівники», розробленої керівником учнівського лісництва 
Ніколенко С. В. та розрахованої на 3 роки навчання в гуртках основного 
рівня. Програма реалізується через поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів та форм навчання: екскурсій, теоретичних та практичних занять, 
занять-диспутів, семінарів, конференцій тощо.  

Назва гуртків «Юні лісівники» говорить про спрямування навчання. 
Екологічна освіта і виховання в учнівському лісництві ґрунтуються на 
поєднанні емоційного і інтелектуального сприйняття природи з практичною 
природоохоронною діяльністю. Дитина може полюбити лише те, що гарно 
знає, добре розуміє»[3]. Тому на теоретичних заняттях у гуртках педагоги 
надають змогу учням засвоїти поняття, наукові факти про природу. Саме тут 
діти опановують прикладні знання та набувають вмінь та навичок з вивчення 
та оцінювання стану оточуючого середовища, усвідомлюють 
неприпустимість негативних впливів на природу в усіх видах діяльності 
людини. Під час теоретичних та практичних занять формується потреба 
спілкування учнів з природою, виховується етика поведінки, що виключає 
заподіяння будь-якої шкоди чи збитку природі. 

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. Екологічна свідомість повинна стати переконанням, 
життєвою потребою вихованців учнівського лісництва. 

Робота з юними лісівниками в учнівському лісництві базується на 
принципах доброзичливості, взаємної довіри, взаєморозуміння, 
цілеспрямованого просування вперед у ході навчання. 

Виконання практичних робіт – одна із сходинок формування 
екологічної свідомості вихованців. У навчальних планах 50 % часу 
відводиться на виконання практичних робіт, що дає змогу учням 
використовувати набуті знання в подальшому житті.  

Дієвою формою виховання екологічної свідомості дітей різних 
вікових груп є участь в екологічних акціях. Вони формують активну життєву 
позицію учня, спрямовану на збереження та примноження природних 
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багатств. Традиційними стали участь в операціях «Ялинка», «Березовий 
сік», «Сите зимування», «Птахоград», «Опале листя», «Мурашка». У рамках 
операцій юні лісівники проводять агітаційну та просвітницьку роботу: 
готують звернення до жителів міста, проводять роз’яснювальні бесіди, 
беруть активну участь у практичній природоохоронній роботі. Так, під час 
проведення патрулювання по операції «Ялинка», діти разом з працівниками 
лісгоспу та поліції охороняють хвойні насадження, затримують порушників, 
які зрубують хвойні дерева, обробляють ялини та сосни спеціальною 
сумішшю. 

Формування екологічної свідомості учнів здійснюється також під час 
екскурсій, які є заняттями у живій природі. Об’єктами вивчення при цьому є 
рослинний і тваринний світ, абіотичні фактори середовища. Під час 
екскурсій діти вчаться спостерігати за об’єктами та явищами, аналізувати їх, 
робити висновки і узагальнення. В учнівському лісництві проводяться 
екскурсії до лісу, до річки Псел, до базового підприємства «Сумське лісове 

господарство», у музей лісу державного обיєднання «Сумиліс». 
Багато екскурсій проводиться по екологічній стежці, що створена 

юними лісівниками як зона дій учнівського лісництва «Паросток». Її головне 
призначення – створити умови для виховання екологічно грамотного 
підростаючого покоління, для формування адекватної культури поведінки в 
природних умовах. Знання, які учні отримують на екологічній стежці, тісно 
пов’язані з програмним матеріалом занять і, в більшості випадків, 
розширюють та поглиблюють їх. Діти вчаться комплексно застосовувати 
знання з різних предметів, пізнаючи нерозривну єдність природи і людини. 

Саме на екологічній стежці здійснюються поєднання знань, почуттів 
і дій. Діти виступають у ролі вихователів, пропагуючи екологічні норми і 
правила поведінки: проводять роз’яснювальну роботу, читають лекції, 
випускають листівки «Бережіть берези», «Травень – час тиші», здійснюють 
патрулювання по стежці, вивчають видовий склад рослин, тварин, 
опановують ази наукової праці. 

Важливе місце в системі екологічного виховання займають «уроки 
доброти», які проходять на екологічній стежці. Уроки доброти – це турбота 
про «братів наших менших». Взимку діти підгодовують птахів та тварин, 
навесні – розвішують гніздівлі, здійснюють облік, охорону, переселення 
мурашників тощо. 

Значна практична робота проводиться на шкілці рослин та у двох 
дендропарках, закладених вихованцями учнівського лісництва разом з 
працівниками лісгоспу. Це творча майстерня, де шліфуються та 
переводяться в переконання знання, набуті під час теоретичних занять.  

Екологічна свідомість дітей формується також під час роботи 
профільного літнього оздоровчого табору «Лісовичок», який традиційно 
розпочинає свою роботу в червні кожного року. Мета табору – розвивати у 
дітей та підлітків здатність чуйно ставитися до природи, передбачати 
наслідки своїх дій, розуміти взаємозв’язок різних явищ у природі. Протягом 
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трьох тижнів роботи табору діти не тільки доглядають за посадками лісових 
культур, а й змістовно відпочивають, відвідують музеї та театри, беруть 
участь у масових заходах, заготовляють лікарську сировину. 

Профільна освіта і виховання в учнівському лісництві ґрунтуються на 
поглибленому вивченні програмного матеріалу, ознайомленні з Лісовим 
кодексом та законами про охорону природи. Педагоги ставлять за мету не 
тільки орієнтувати всіх вихованців на обрання професій лісового 
господарства, але й навчити та виховати молоде покоління, яке буде здатне 
по-новому вирішувати проблеми охорони, перетворення і раціонального 
використання природних багатств. Випускники учнівського лісництва 
обирають такі шляхи: 

 найкращі, найактивніші вихованці отримують свідоцтва про 
позашкільну освіту та направлення на навчання від 
лісогосподарського об’єднання «Сумиліс» до Харківський с/г 
університету ім. Докучаєва на спеціальність «Лісове 
господарство». На сьогодні 5 випускниць учнівського лісництва 
закінчили навчання та працюють у лісгоспі. А також вступають на 
навчання до вишів Сум на біологічні спеціальності; 

 діти, які не дуже добре навчаються в школі, але цікавляться 
професіями лісового господарства, у професійно-технічних 
училищах або коледжах отримують робітничі професії (водія, 
слюсаря, столяра, художника, тощо) і повертаються працювати у 
Сумський лісгосп. З кожного випуску 1 – 2 вихованці лісництва 
залишаються працювати в сувенірному цеху чи в лісництві; 

 діти, які вже виростили не один десяток дерев, брали 
безпосередню участь у охороні та збереженні довкілля, які 
доглядали за санітарним станом прилеглих лісових територій – 
місцями відпочинку жителів міста, вже «приречені» охороняти 
природу, вони не зможуть завдати їй шкоди. 

Як же відбувається профільне навчання в учнівському лісництві?  
Велике значення при виборі професії для дітей має безпосереднє 

спілкування з працівниками лісгоспу, спільне виконання практичних 
завдань. Працівники лісгоспу (директор Сороколіт М.В., головний лісничий 
Щербак М.Г.) є частими гостями на теоретичних заняттях в учнівському 
лісництві. Вони читають лекції з охорони лісу від шкідників та хвороб, 
протипожежної охорони лісу, керують практичною діяльністю вихованців 
лісництва. Діти вітають наставників з професійним святом - Днем 
працівників лісу, яке святкується у третю неділю вересня. У грудні кожного 
року юні лісівники святкують Річницю учнівського лісництва, звітуються 
перед міським еколого-натуралістичним центром, школою, лісництвом про 
проведену роботу, приймають нових вихованців у члени учнівського 
лісництва. У 2016 році учнівське лісництво «Паросток» святкує ювілей – 20 
років від дня створення. 
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Ефективність даної системи роботи над проблемою «Формування 
екологічної свідомості вихованців у гуртках учнівського лісництва» 
підтверджується високою результативністю – учнівське лісництво 
«Паросток» 5 разів визнане кращим в Україні, вихованці кожен рік 
виборюють призові місця у відкритих захистах науково-дослідницьких 
робіт. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК 
ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ ЧЛЕНІВ 
УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА «СОВЕНЯТКО» 

Зеленська Вікторія Володимирівна 
учитель вищої категорії, «старший вчитель», керівник учнівського 
лісництва «Совенятко» Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, директор 
школи 

Усім відомо, що виховання - складний і багатогранний процес. На 
виховання особистості впливають родина, оточення, школа. Одначе 
провідну роль у цьому відіграє саме школа, класний колектив, педагоги. 
Мудрий педагог уміє організувати виховну роботу в учнівському колективі 
так, щоб спрямувати розвиток дитини у правильне русло, допомогти їй 
повірити у свої можливості, винятковість та неповторність, щоб 
сформувалася цілеспрямована, високоорганізована, висококультурна 
особистість, спроможна реалізувати свій інтелектуальний потенціал, свої 
творчі здібності в умовах розвитку сучасного суспільства. 

Зміни, що відбуваються в соціально-економічному розвитку держави, 
потребують істотних змін в освіті. Відповідно до реалій сучасного життя 
суспільство висуває соціальний запит щодо виховання творчої, 
інтелектуально розвиненої, екологічно грамотної особистості, здатної 
пізнавати та зберігати оточуюче середовище.  

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх 
знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій 
позакласній виховній роботі. 

У наш час загострення екологічної ситуації в світі в цілому та в 
Україні зокрема, породжує безліч соціально важливих проблем. Одна з них 
– необхідність виховання такого покоління громадян, яке здатне гармонійно 
співіснувати з природою, раціонально використовувати й відтворювати її 
багатства. Це вимагає переорієнтації систем екологічного виховання на 
випереджувальну підготовку дитини до переходу на стратегію сталого 
особистісного розвитку.  

Перед сучасною школою гостро стоїть питання про таку організацію 
навчально-виховного процесу, який був би більш особистісно-орієнтованим 
на екологічну підготовку школярів, їхній цілісний і гармонійний розвиток та 
особисте зростання. 

Велика роль у розв’язанні вищезазначених завдань відведена 
загальноосвітнім навчальним закладам. Саме тому колектив Роменської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, який я очолюю і де працюю учителем географії та 
біології приділяє значну увагу розширенню екологічної освіти учнів. 
Екологічною діяльністю в навчальному закладі охоплено близько 100 % 
учнів. Використовуючи інноваційні підходи в навчально-виховному 
процесі, педагогічний колектив школи запроваджує різні форми 
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організаційно-масової роботи, що сприяють вихованню екологічної 
грамотності вихованців та дбайливого ставлення до природи.  

Саме позакласна робота з учнівською молоддю в ідеалі покликана 
забезпечити кожній дитині можливість у вільний час всебічно розвивати 
власні здібності, цілеспрямовано й повноцінно організовувати позашкільне 
життя. Отже,позакласна еколого-натуралістична робота учнівської молоді – 
це робота організована в позаурочний час педагогічним колективом школи 
для додаткової освіти і виховання, збудження і прояву пізнавальних 
інтересів, творчої самодіяльності учнів, розширення й доповнення шкільної 
програми з географії, біології, основ екології, що передбачає оволодіння 
учнями знаннями про навколишнє середовище, набуття досвіду розв'язання 
екологічних проблем, залучення до організації, здійснення практичної 
природоохоронної та дослідницької робіт, формування екологічної культури 
особистості, розвиток інтересів відповідно до вимог сьогодення, їх 
професійну орієнтацію. 

Однією з найважливіших складових проблем виховання, над якими 
працює педагогічний колектив Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, є 
формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю 
екологічної освіти і виховання, а поглиблена робота з екологічної освіти для 
колективу школи є пріоритетним напрямом роботи. 

Зміни й оновлення освітньої парадигми підводять педагогів школи до 
сучасного розуміння виховання як діяльності, що базується на саморозвитку, 
самовдосконаленні та їх педагогічній підтримці. Основним завданням 
сучасної школи є виховання свідомих громадян України, забезпечення умов 
для самореалізації, самовизначення особистості. Це повинно бути, на нашу 
думку, осередком виховної системи. 

Педагогічний колектив, адміністрація закладу намагаються зробити 
все для формування творчої особистості. Я прагну створити в навчальному 
закладі атмосферу, в якій кожна дитина відчуватиме себе особистістю, 
зможе реалізувати власний потенціал, стати повноцінним членом 
суспільства. Такий підхід сприяє становленню власної виховної системи 
навчального закладу.  

Дійсно, життя сформулювало соціальний запит на виховання творчої 
особистості, яка зможе креативно мислити, відповідально підходити до 
справи, генерувати ідеї, приймати рішення і потім їх виконувати. Ми давно 
визнали головною дієвою фігурою учня і намагаємось зробити все, щоб в 
навчальному закладі панувала атмосфера творчості, пошуку нового, 
невідомого і цікавого. 

Сучасна школа потребує інноваційних технологій, здатних 
підготувати школярів до життя в надзвичайно глобалізованому і динамічно 
змінному світі, навчити сприймати його як суттєву складову власного 
способу життя. Саме тому велику увагу я приділяю вихованню дитини, яка 
живе за сучасними законами, керується власними знаннями і 
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переконаннями, росте всебічно розвиненою, самостійною і самодостатньою 
особистістю, потрібною суспільству. 

В умовах оновлення змісту освіти, профілізації старшої 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 і навичок дослідницької роботи, 
суспільно-корисної та виробничої діяльності школярів, а також є важливою 
сходинкою задоволення освітніх потреб в сучасних умовах 
профорієнтаційного напрямку.  

Учнівські лісництва є однією з перспективних форм природно-
пізнавальної роботи, вони дають можливість дітям і дорослим розширити 
свої уявлення і знання про природу, побачити незвичайне у звичайному, 
спонукають до спілкування з природою. Учнівські лісництва являють собою 
унікальну форму поєднання відпочинку і природоохоронної пропаганди. Це 
своєрідна навчальна лабораторія в природних умовах. Робота у шкільних 
лісництвах формує у дитячій свідомості дбайливе ставлення до 
навколишньої природи, виховує відповідальних, чесних, розумних 
наступників лісівничих династій. 

Привчати дітей любити рідний край, природу – справа почесна і 
відповідальна. Беручи участь у посадці дерев, зборі лікарської сировини, 
плодів, насіння, ягід дикорослих рослин, виготовляючи годівниці, шпаківні, 
охороняючи мурашники, юні охоронці природи нашої школи виступили з 
цікавою ініціативою – створити на базі навчального закладу учнівське 
лісництво. Працівники Роменського лісгоспу підтримали цю ідею і слова не 
розійшлися з ділом. Звертаючи увагу на плідну і багаторічну співпрацю, у 
2010 році було прийнято спільне рішення директора лісгоспа Закусила О.М 
та директора Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Зеленської В.В. про 
створення на базі школи учнівського лісництва «Совенятко» з метою 
виховання в учнів дбайливого ставлення до природи, поглиблення знань в 
галузі лісового господарства, вміння здійснювати на практиці заходів, 
спрямованих на збереження та примноження лісових багатств, професійної 
орієнтації. І ось вже п’ятий рік пов’язує тісна дружба учнівський та 
педагогічний колектив школи з державним підприємством «Роменський 
лісгосп».  

Основним завданням учнівського лісництва «Совенятко» є виховання 
у дітей шанобливого ставлення до природи, ознайомлення та безпосередня 
участь шкільної молоді у створенні нових лісів, роз’яснення широким колам 
громадськості важливості створення лісових насаджень, як одного з 
основних компонентів збереження біорізноманіття та екологічної рівноваги 
на планеті. 

Слід зазначити, що сьогодні ефективність діяльності учнівського 
лісництва значною мірою визначається рівнем професійно-творчої взаємодії 
педагогів з державним підприємством «Роменський лісгосп». А 
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природоохоронна робота учнів – членів учнівського лісництва є частиною 
навчально-виховного процесу, що складається з двох рівноцінних 
компонентів: озброєння дітей науковими знаннями з охорони природного 
середовища та організація відповідної практичної діяльності. При цьому 
вони набувають певних трудових умінь і навичок, вчаться основам 
раціонального природокористування, засвоюють принципи організації 
продуктивної колективної праці, вчаться дисципліні та взаєморозумінню.  

Педагоги, які працюють в учнівському лісництві «Совенятко» 
намагаються працювати зі своїми учнями так, щоб вони дивились на світ 
добрими очима, любили і вміли берегти природу. Лише тоді, коли вони 
змужніють та прозріють розумом і серцем, коли їх екологічні переконання 
суттєво відіб’ються на світоглядних позиціях, вони зможуть жити в гармонії 
з природою, спонукаючи до злагодженої взаємодії з нею весь оточуючий 
соціум, а через нього – і суспільство. 

Основними завданнями учнівського лісництва є: тісна співпраця 
школи №11 з лісовим господарством, озеленення навчального закладу, 
проведення заходів з охорони, вивчення лісів, участь у посадці та 
вирощування лісу, проведення практичних занять, експериментально-
дослідницької роботи, збирання насіння та лікарської сировини, охорони, 
захисту та благоустрою лісів.  

Завжди з розумінням і великим задоволенням проводяться спільні 
акції. Це і висівання насіння, робота в парниках, вирощування саджанців, 
створення нових лісів та догляд за ними. Всьому цьому, юні лісівники 
змогли навчитись завдяки тісній та ефективній співпраці педагогічного 
колективу школи з працівниками лісгоспу, спрямованій на регулярне 
залучення школярів до лісотехнічних робіт і профорієнтацію їх на 
лісогосподарські професії. Школярі уважно слухають розповіді лісівників-
професіоналів про своє господарство, людей, які там працюють, про породи 
дерев, умови їх вирощування, шкідників лісу тощо.  

Вихованці шкільного лісництва «Совенятко» активні учасники всіх 
лісівничо-виховних заходів. Школярі з трепетом відносяться до пернатих 
лісових мешканців, а тому активно допомагають лісівникам у їхній нелегкій 
роботі, виготовляюючи годівнички та шпаківні. У процесі роботи юні 
лісівники розповідають відомі їм цікаві природничі та історичні факти. А це 
приносить плідні результати.  

Щорічно учні школи беруть активну участь у Всеукраїнській акції 
«Майбутнє лісу в твоїх руках». Молодші школярі малюють малюнки, а учні 
5-7-х класів пишуть твори на тему «Людина та ліс». Учні 8-х класів 
саджають сіянці дерев, прополюють молоді насадження, проводять 
змістовну профорієнтаційну роботу на базі підприємства. Для проведення 
ефективної навчально-виховної роботи серед молоді Роменський лісгосп 
постійно організовує екскурсії на розсадники та лісові масиви, в обласний 
музей Лісу.  
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За порівняно короткий час наша школа стала центром організації 
екологічної просвіти та виховання у місті Ромни та області. На базі нашого 
навчального закладу часто проводяться семінари з екологічного виховання 
для педагогів та учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів міста. 

Керівництво лісгоспу вдячне юним лісівникам за їх турботу про ліси 
– зелені легені нашої планети. Адміністрація ДП «Роменський лісгосп» 
неодноразово наголошувало на тому, що перед дорослими стоїть завдання 
не тільки залучити школярів до вирощування нових дерев – 
високопродуктивних, різновікових, біологічно стійких, цінних, а й 
виховувати у них дбайливе ставлення до природи. А члени учнівського 
лісництва «Совенятко» вдячні працівникам Роменському лісгоспу за 
гостину можливість ще і ще раз пізнати цікаве життя його Величності Лісу, 
за турботу про школярів, за бажання прилучити дітей до того, щоб вміли 
віддати пошану лісам, які служать людині і живуть для майбутніх поколінь. 

Провести канікули не тільки весело, але й з цілком практичною 
користю мають можливість члени учнівського лісництва «Совенятко». У 
канікулярний період ефективною формою організації дослідної роботи 
школярів є літні навчально-польові практики. Літня навчально-польова 
практика має не лише навчальне, а й велике виховне значення. 

Найбільш цікавою формою організації навчально-виховного процесу 
є заняття на базі Роменського держлісгоспу, де учні мають змогу 
ознайомитися з особливостями різних професій, необхідних у лісовому 
господарстві. Лісівники-професіонали охоче діляться своїми професійними 
«секретами» з юними лісівниками. За допомогою наставників діти 
знайомляться з новими технологіями у вирощуванні та догляді за лісовими 
культурами. А тісна співпраця школи і лісгоспу – запорука успіху. 

Навчально-польова практика допомагає школярам переконатися, 
якою працею отримуються нові знання, яких це коштує зусиль. У молоді 
формуються якості, основою яких є об’єктивність, чесність, наукова етика, а 
також бережливе ставлення до природи, що унеможливлює порушення її 
законів. Ці якості переносяться на всі сфери діяльності особистості, стають 
характерними її рисами. 

У шкільному лісництві «Совенятко», крім систематичних занять у 
навчальних кабінетах, учні мають можливість спілкуватися зі старшими 
колегами – зі спеціалістами та керівниками державного підприємства 
«Роменський лісгосп». За їхньої підтримки для учнів шкільного лісництва 
регулярно організовуються екскурсії на виробництво для ознайомлення з 
напрямками роботи лісгоспу. Постійно відвідують підприємство вихованці 
пришкільного літнього оздоровчого табору «Молода Січ». 

Юні лісівники виконують різні види робіт з лісоустрою, а саме: 
збирають шишки сосни, жолуді дубу, плоди калини; розвішують штучні 
гніздівлі; школярі залюбки доглядають за закріпленою ділянкою лісу, 
прополюють молоді насадження, проводять санітарні дні в «Пивному лісі», 
оскільки він знаходиться в зоні відпочинку місцевих жителів. Охоче 
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працюють діти за новими методами у пророщенні насіння хвойних порід, 
доглядають у парниках та на відкритому ґрунті за живцями. Працюючи у 
лісництві, юні лісівники не лише вивчають теоретичні основи й 
закономірності явищ природи, а й займаються активною дослідницькою 
роботою, завдяки якій розширюють свій екологічний світогляд, 
оволодівають методами дослідження природи, набувають досвіду в справі її 
охорони. Саджати ліс, піклуватися і дбати про нього - справа не з легких, 
тому так важливо виховувати у молодого покоління любов та повагу до 
природи, адже таким чином ми готуємо не лише когорту майбутніх 
лісівників, а й гідних громадян суспільства, яким не буде байдужа природа. 

Позаурочна робота екологічного спрямування дає широкі можливості 
для розвитку творчих здібностей, практичних умінь та навичок, сприяє 
формуванню світогляду дітей, а також допомагає організувати цікаве й 
корисне дозвілля школярів.  

Сучасна молодь вступає в життя, в епоху негативних наслідків 
науково-технічної революції. Людству загрожує загибель, якщо воно не 
змінить своє ставлення до природи. Настав час керуватися правилами 
іншого гуманізму – екологічного. Тому важливою формою екологічної 
освіти та пропаганди природоохоронних заходів є створення екологічних 
агітбригад – колективів екологічної освіти, що займають важливе місце в 
формуванні екологічної культури підростаючого покоління. 

Екологічна просвіта – один з пріоритетів учнівського лісництва 
«Совенятко» Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11. Тому на базі лісництва не 
один рік успішно працює колектив екологічної просвіти «Ромен-цвіт», 
неодноразовий переможець обласних та всеукраїнських конкурсів. Мета 
колективу екологічної освіти - пропаганда ідей охорони природи та 
збереження навколишнього середовища рідного краю.  

Колектив школи був неодноразовим учасником та переможцем 
Всеукраїнського огляду-конкурсу колективів екологічної просвіти (м.Луцьк, 
м.Донецьк), м.Біла Церква), м.Дніпропетровськ, м.Вінниця. 

Високим рівнем виконавської майстерності, режисури, 
оригінальністю художнього оформлення відзначився виступ шкільної 
екологічної агітбригади. Сценічною майстерністю, індивідуальністю, 
належним рівнем підготовки вирізнився виступ нашої команди. Журі 
конкурсу неодноразово звертало увагу на вдале висвітлення місцевого 
матеріалу та екологічних проблем регіону. Учасники колективу хотіли 
донести до глядачів, що потрібно жити в гармонії з природою, оберігати її. 
За свої перемоги члени агітбригади отримували грамоти, цінні призи, а ще 
безкоштовні путівки на відпочинок у Всеукраїнському таборі «Юннат». Але 
головною нагородою діти вважають – це збережена ними природи рідного 
краю. 

Усі наші справи не просто красиві слова. Це конкретні дії колективу 
навчального закладу. І коли виступають учасники нашого колективу 
екологічної просвіти «Ромен-цвіт» - то вони в своїх виступах розповідають 
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про свою конкретну роботу, виконану власними руками. Жоден екологічний 
захід у місті не проходить без участі шкільної агітбригади. Неодноразово 
юні екологи отримували нагороди та подяки від міської влади, 
природоохоронних організацій міста та області.  

Проведення природоохоронних заходів — дуже важлива вимога 
сьогодення, адже в такий спосіб не лише привчаємо молоде покоління 
турбуватися про природу, а й повертаємо дітей обличчям до навколишнього 
світу, відриваємо їх від екранів телевізорів і моніторів. Окрім того, спільне 
виготовлення годівничок, шпаківень з учителями чи батьками зміцнює їхні 
стосунки, сприяє діалогу поколінь. 

Це добре розуміють педагоги Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11. 
Колектив учителів та учнів школи активно працює на ниві захисту і 
збереження навколишнього середовища. Вони не лише словами, а й ділом 
доводять, що потрібно не владарювати над природою, а співпрацювати з 
нею, бути не «царем природи», а її невіддільною часткою. До прикладу, учні 
впорядковують територію навколо навчального закладу та закріпленій 
ділянці лісу, очищають від сміття місцеву природну пам’ятку «Пивний ліс». 
У навчальному закладі на високому рівні організована робота з екологічного 
виховання: проводяться тематичні природоохоронні акції та конкурси 
«Збережемо первоцвіти», «Парад квітів», «Чиста Україна – чиста Земля», 
«Годівничка», «Новорічне недерево», «Оптимізація озеленення навчальних 
закладів», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Посади своє дерево», «Підводні 
сади». Учні школи щорічно беруть участь в обласному форумі «Рух за 
охорону природи». Неодноразово навчальний заклад став переможцем 
обласного Руху за охорону природи серед загальноосвітніх шкіл Сумської 
області. 

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних 
очно-заочних масових заходів з учнівською та студентською молоддю 
протягом навчального року в навчальному закладі активно проходить 
Всеукраїнська акція «Годівничка», яка проводиться з метою виховання 
ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення широкої 
просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження 
орнітофауни. За активну участь у проведенні широкої просвітницької та 
практичної роботи з охорони орнітофауни учнівське лісництво «Совенятко» 
Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Сумської області тричі нагороджено 
грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
МОНмолодьспорту України відповідно до рішення журі та наказу «Про 
підсумки проведення Всеукраїнської акції «Годівничка».  

Протягом року юні лісники вивчали орнітофауну Роменщини, вели 
спостереження за птахами, фіксували результати спостережень, складали 
каталоги зимуючих птахів, визначали місця, де птахи зустрічаються 
найчастіше, виготовляли годівниці та заготовляли корм. Весело та змістовно 
проводились у навчальному закладі природоохоронні масові заходи: 
«Зустріч птахів», «Свято зимуючих птахів», конкурси на кращу годівничку, 
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на кращий малюнок, фотороботу, поробку, на кращий вірш, оповідання, 
листівку про птахів про зимуючих птахів. 

Особливо цікаво пройшов у навчальному закладі літературно-
екологічний круїз «У кожної пташки свої замашки» для учнів 6-7-х класів. 
Метою заходу було поглибити знання учнів про птахів рідного краю, вчити 
допомагати і берегти природу, бути друзями птахам. Круїз був насичений 
різними видами роботи. Затамувавши подих, діти слухали спів пташок і 
разом відгадували, чий спів вони чують, познайомились з птахами – 
санітарами лісу. Переглянувши фільм, учні дізнались, яку користь приносять 
пернаті друзі деревам. Діти взяли активну участь у вікторині та відгадуванні 
загадок. Особливо запам’яталась рубрика «Цікаво знати», з якої учні 
дізнались про рекорди та цікаві факти із життя птахів. Наостанок шкільний 
бібліотекар ознайомила школярів із виставкою літератури «Свій край – 
кожній пташині рай», яку вона підібрала, враховуючи вік та інтереси дітей. 
Після заходу охочі залюбки знайомились із книгами та ділились враженнями 
від почутого. Ось у такій цікавій формі наші діти одержали не лише знання 
про пернатих друзів, але й повторили правила поведінки в лісі, парку, на 
відкритій місцевості, значення птахів у нашому житті. 

Члени учнівського лісництва «Совенятко» є активними учасниками 
природоохоронної акції «Збережемо первоцвіти». Вони щорічно проводять 
роз’яснювальну роботу серед населення та учнів шкіл про збереження та 
відтворення первоцвітів, занесених до Червоної книги України, вивчають та 
охороняють ранньоквітучі первоцвіти. У ході цієї акції в школі проводяться 
конкурси малюнків, екологічних плакатів «Знищенню первоцвітів – «Ні!» та 
ековіршів. Зацікавлюють дітей вікторини та конкурси з теми збереження 
первоцвітів, готується виступ агітбригади на цю актуальну тему. Серед 
батьків та мешканців мікрорайону розповсюджуються листівки. Юннати 
школи активно взяли участь у створенні та реалізації шкільного екопроекту 
«Первоцвіти просять допомоги». І як результат цієї роботи – перемога в 
обласному шкільному форумі «Земля у рівновазі» у номінації «Моніторинг 
«Збережемо первоцвіти». 

Учні, вчителі та батьки школи беруть активну участь у кампанії, що 
проводить Всесвітній фонд природи WWF «Подаруй дереву колечко!» Ця 
ініціатива - нагода зробити гідну справу у такий простий спосіб. Наша школа 
в рамках цієї екологічної акції по збору вторинної сировини зібрала 1820 кг 
макулатури.  

Протягом акції учні спостерігали, скільки дерев вони врятували 
спільними зусиллями. Зібрану макулатуру перерахували на кількість 
врятованих ними дерев! Тільки за осінньо-зимовий збір юннати змогли 
врятувати близько 23 дерев, а завдяки зусиллям усіх шкіл України було 
зібрано 290324,11 кг макулатури та врятовано близько 3629 дерев. Підбивши 
підсумки акції «Подаруй дереву колечко!», Всесвітній фонд природи WWF 
нагородив найактивніших учасників наклейками фонду «Я врятував 
дерево».  
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Наші учні – учасники багатьох інших природоохоронних акцій по 
посадці лісу, догляду за ним. Деякі з них вперше в житті посадили дерево, 
тому кожну дитину переповнює відчуття гордості за те, що саме її деревце 
буде створювати для Сумщини нове лісове вбрання. Так учні нашої школи 
намагаються зберегти ліси, які подарувала нам природа, адже саме в наших 
руках знаходиться майбутнє існуючих лісів. Юні лісівники зарекомендували 
себе і як дбайливі лісоводи, і як творчі особистості, адже неодноразово 
перемагали в екологічних конкурсах на кращі твори, малюнки, поезії, 
конкурсах екологічної просвіти та природоохоронних акціях. 

Діти продовжують облаштовували шкільний дендрарій у рамках 
освітнього проекту «Оптимізація озеленення території навчального 
закладу».  

Двічі команда учнівського лісництва «Совенятко» були учасниками 
Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв загальноосвітніх та 
позашкільних начальних закладів в місті Івано-Франківську (2013 р.) та 
м.Хмельницькому (2015 р.).  

За творчий підхід та оригінальність презентації виставки досягнень 
команду учнівського лісництва «Совенятко» нагороджено грамотами 
Головного управління освіти і науки Івано-Франківської 
облдержадміністрації та Івано-Франківського обласного управління 
лісового та мисливського господарства та департаменту освіти (2014 р.) та 
науки Хмельницької ОДА, Хмельницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства (2015 р.). 

Не має сумніву, що в майбутньому члени учнівського лісництва 
«Совенятко» стануть добрими помічниками лісівників Сумського регіону і 
власним прикладом пропагуватимуть шанобливе ставлення до лісу. 

Саме ці заходи мають забезпечити потреби особистості у необхідності 
будувати гармонійні відносини з природою. Добрі справи і досягнення 
«Совенятка» постійно описується у місцевій пресі. 

За успіхи у еколого-натуралістичному вихованні учнів адміністрація, 
педагогічний та учнівський колектив навчального закладу, відзначені 
грамотами Національного еколого-натуралістичного центру, Міністерства 
освіти і науки України, управління освіти та науки Сумської 
облдержадміністрації, відділу освіти Роменської міської ради. Це – визнання 
значного внеску у розвиток еколого-натуралістичного руху серед дітей та 
юнацтва, впровадження ефективних форм виховання екологічно грамотних 
громадян. 

Педагоги Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 та працівники 
Роменського ДП «Роменський лісгосп» поділяють думку великого 
українського педагога гуманіста В.Сухомлинського про те, що «Різноманітні 
види праці, з якими стикається дитина, – це своєрідні … магніти різної сили, 
які притягують чутливу стрілку компаса, що вказує дитині її шлях. Чим 
сильніший магніт, чим цікавіша праця, до якої залучається дитина, тим 
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яскравіше розкриваються її здібності, нахили і покликання саме до цієї 
праці». 

Школа – це передусім виховний заклад, що сприяє духовному 
збагаченню кожної особистості, створенню умов для її самореалізації у 
різних видах творчої праці, задоволенню потреб та інтересів. 
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УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА ЯК ФОРМА ЕКОЛОГІЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

Каменярська Лілія Ростиславівна 
Дулеба Уляна Василівна 
Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

Ліс – це величезне національне багатство нашої країни. Його значення 
в житті людей велике та багатогранне. Ліси – сировинна база для розвитку 
великої кількості галузей народного господарства: лісозаготівельної, 
деревообробної, целюлозно-паперової промисловості, що забезпечують 
потреби країни в деревині і продуктах її переробки. Важлива також і 
еколого-оздоровча роль лісових насаджень. 

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 
оточуючий світ, де прищеплюється любов до природи, до рідного краю.  

В Тернопільській області діє 12 учнівських лісництв. На базі 
Гермаківського лісництва державного підприємства «Чортківське лісове 
господарство» понад 30 років працює шкільне лісництво «Юний лісник», 
керівником якого є вчитель біології Никирса Марія Федорівна. 

До участі в роботі лісництва залучені учні 5-9 класів. Діти працюють 
протягом року в позаурочний час. 

Основою діяльності учнівського лісництва є організація навчально-
виховного процесу, експериментальної роботи, продуктивної праці та 
дозвілля дітей.  

Членів учнівського лісництва залучають до виконання таких видів 
робот з урахуванням вікових особливостей: 

 збір насіння та плодів; 
 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 деревних і 
чагарникових порід; 
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 підгодівля диких корисних тварин, охорона і приваблення 
птахів, розселення і охорона мурашників, тощо. 

Учні шкільного лісництва є активними учасниками 
природоохоронних заходів та акцій: туристсько-краєзнавчого екологічного 
конкурсу «Посади калину», Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст 
і сіл», Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою», Всеукраїнського 
еколого-натуралістичного походу «Біощит» та І, ІІ та VІІ Всеукраїнських 
зльотів учнівських лісництв.  

В с. Гермаківка Борщівського району створений Гермаківський 
дендрологічний парк загальнодержавного значення. 

В Гермаківському дендропарку юні лісівники вирощують садивний 
матеріал, доглядають за ним протягом весняно-осіннього періоду, ведуть 
спостереження за акліматизацією деревних і чагарникових екзотів, вивчають 
методи живцювання і щеплення рослин, допомагають працівникам 
лісництва збирати насіння, шишки, жолуді, горіхи. 

Протягом 2014-2015р.р. вихованці лісництва проводили 
спостереження за горіхом чорним, вивчали особливості насіннєвого 
розмноження магнолії та вегетативного розмноження тису ягідного.  

У 2015 році до Дня незалежності України на подвір’ях односельців, 
які боролися за волю держави, юні лісівники висадили вирощені ними кущі 
калини. 

Вже понад 15 років в Зборівському районному центрі еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді діє Залозецьке учнівське 
лісництво «Лісовичок» (керівник Крохмалюк Надія Леонідівна), яке тісно 
співпрацює з Залозецьким лісництвом (ДП «Тернопільське лісове 
господарство»). 

Головною метою створення учнівського лісництва було надання 
практичної допомоги робітникам лісгоспу у створенні та відновленні 
лісового фонду Тернопільської області. 

Щороку в Зборівському районному центрі еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді проходять різноманітні акції, спрямовані на 
охорону лісу та лісових мешканців. Члени учнівського лісництва 
систематично проводять роз’яснювальну роботу серед вихованців центру та 
учнів школи щодо охорони рослин та тварин, занесених до Червоної книги 
України, знайомлять з правилами поведінки в лісі, спонукають до захисту 
природи малої Батьківщини. Учнівська молодь проводить акції по збору 
насіння дерев і кущів, зокрема дубів. Вихованці шкільного лісництва були 
учасниками V та ІХ Всеукраїнських зльотів учнівських лісництв.  

Людина не може жити без природи – вона її частина. Навесні люди 
поспішать до лісу, до зелених галявин і перше, що викликає бурхливі емоції, 
це першоцвіти – рослини, які символізують пробудження природи, 
відновлення життя лісів після довготривалої зими. Саме першоцвіти 
найбільше потерпають від діяльності людини. Саме тому, вихованці 
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учнівських лісництв Тернопільської області проводять бесіди, роздають 
агітаційні листи, проводять тематичні флешмоби на захист першоцвітів.  

Окрім науково-теоретичних основ лісівництва вихованці цікавляться 
експериментальними розробками в галузі лісового господарства, 
апробацією нових технологій лісового господарства, що сприяє їх 
профорієнтації на професію лісівника. 

Учнівські лісництва Тернопільщини проводять дослідницьку роботу. 
Проведення досліджень з лісовими культурами формує в членів учнівського 
лісництва певні трудові вміння та навички щодо вирішення екологічних 
завдань. Велике педагогічне значення має правильно організована 
дослідницька робота, адже учні не лише надають своєю працею допомогу 
лісовому господарству, але й пропагують нові досягнення науки і передової 
практики з лісівництва. Спостереження та якість дослідницької робота в лісі 
залежить від тематики методично правильно закладених і проведених 
дослідів, об’єктивної оцінки їх результатів. 

Юні лісівники Тернопілля допомагають дорослим вирощувати і 
доглядати ліс від весни до осені – діти працюють в розсадниках та шкілках 
місцевих лісництв, беруть активну участь у посадці молодого лісу, 
природоохоронних трудових акціях «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Ліси 
для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», «Посади калину», «Парад квітів 
біля школи» та конкурсах: новорічно-різдвяних композицій «Замість ялинки 
– зимовий букет», екологічних агітбригад, обласному конкурсі «Першоцвіти 
Тернопілля». 

У справі збереження і охорони природних багатств найважливішим 
завданням є екологічне, трудове навчання молоді, її патріотичне і моральне 
виховання.  

Активне й доброзичливе спілкування дітей з природою, їх посильна 
участь у примноженні її багатств сприяє успішному формуванню в них 
почуття любові до краси й величі народного багатства – лісу і природи в 
цілому, їх громадянської позиції, бережливого ставлення до рідного краю і 
Батьківщини. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В 
ШКІЛЬНОМУ УЧНІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ 

Григоров Ігор Миколайович  
Масівецька ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницького району Хмельницької області 

Екологічне виховання молоді сьогодні стало загальною проблемою 
суспільства. Причини та наслідки негативних впливів людини на довкілля, 
можливість і необхідність подолання екологічної кризи - ці питання є 
обов’язковою складовою екологічної освіти. У зв'язку з цим екологічна 
освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком 
педагогічної теорії і практики. Відповідно Національної доктрини розвитку 
освіти у ХХІ-му столітті, одним із ключових питань системи освіти є 
питання екологічного виховання. 

Формування екологічної культури особистості - одне із основних 
завдань сучасних закладів освіти в контексті програми розвитку освіти 
України у XXI ст., що відображено у ряді нормативних документів - Законів 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про охорону навколишнього середовища» (ст.20), саме на їх 
виконання та з метою забезпечення ефективності еколого-натуралістичної і 
природоохоронної роботи розроблено обласні і районні Комплексні заходи 
з екологічної освіти і виховання учнівської молоді на 2016-2020 роки, які 
прийняті до виконання шкільними та позашкільними освітніми закладами. 
Виконання їх передбачає реалізацію таких напрямків роботи: 

 підготовка педагога до екологічної та природоохоронної 
діяльності; 

 введення навчальних дисциплін, курсів, факультативів 
екологічного спрямування у навчальні плани школи; 

 організація роботи з екологічного виховання підростаючого 
покоління. 

Однією з цікавих і змістовних форм екологічного виховання та 
позакласної природоохоронної роботи з учнівською молоддю є діяльність 
учнівського лісництва. Відповідно до Положення про учнівські лісництва 
загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів (наказ 
Міносвіти України від 01.11.1995 року № 307) у 2000 році створено було 
таке лісництво і у Масівецькій ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької районної 
ради Хмельницької області з метою виховання у школярів свідомого 
ставлення до праці, любові до природи рідного краю, формування трудових 
навичок і навичок по охороні, використання і відновлення природних 
ресурсів, закріплення і поглиблення природоохоронних знань, підготовки до 
свідомого вибору професії. 

З початку 80-тих років школа плідно співпрацює із Червонозірським 
лісомисливським господарством. Заготівля плодів дуба і каштана, збір 
насіння липи, ясена, клена проводились практично щороку. Кожної весни 
школярі власноруч виготовляли і розвішували в різних лісових урочищах 
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понад сотню штучних гніздівель, створюючи цілі пташині містечка. Вже 
стали молодими гаями невгіддя в урочищі «Чалакут», вирубки в урочищах 
«Пасічина», «Городисько» - там висаджували лісові культури наші учні. Так 
що, коли постало питання про створення на базі школи учнівського 
лісництва, ми були до цього готові. 

Для офіційної організації такої форми дитячої діяльності дирекцією 
школи була проведена об’ємна управлінська робота. Спочатку 
ознайомились із досвідом сусідів - у Богдановецькій ЗОШ І-ІІ ступенів на 
Деражнянщині таке лісництво вже діяло кілька років. Цінну методичну 
допомогу надав Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді (ХОЕНЦУМ), очолюваний директором Василем 
Васильовичем Климчуком. Після консультацій з фахівцями Хмельницького 
ОЕНЦУМ був створений власний пакет документів, що регламентує 
діяльність учнівського об’єднання. Вирішили залучати до роботи також і 
учнів молодших класів, адже й вони здатні до гарних справ. 

Багато уваги створенню учнівського лісництва приділив лісничий 
Червонозірського лісомисливського господарства В.І.Топольський, 
заслужений працівник лісу України. Будучи людиною з активною життєвою 
позицією, чудово розуміючи необхідність прилучення молоді до охорони та 
дослідження довкілля, він без роздумів та вагань підтримав наші починання. 

На загальних установчих зборах обрали раду шкільного лісництва, 
співголовами якої є директор школи і лісничий лісомисливського 
господарства. До ради входять також представники від кожного класу. На 
виробничій нараді обговорили питання майбутньої діяльності дитячого 
об’єднання, затвердили план роботи, і офіційно учнівське лісництво почало 
діяти. Наставниками учнів є вчитель біології вищої категорії І.М. Григоров і 
досвідчений фахівець лісової справи, майстер лісу М.В. Лопатовський. 

Лісництво працює протягом навчального року за планом, що 
складається з розділів: 

 виробничі завдання; 
 навчальна, дослідницька і пошукова робота; 
 виховна, культурно-масова, спортивна робота, відпочинок. 

За підсумками обласного огляду-конкурсу, проведеного у 2002 році 
Хмельницьким ОЕНЦУМ, Масівецьке учнівське лісництво було визначено, 
як одне з кращих і премійоване 10-денною путівкою на Всеукраїнський зліт 
юних лісівників, що проводився на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦУМ) у м. Києві. 

У 2005 році школа знайшла можливість виділити приміщення, в 
якому після капітального ремонту за допомогою лісництва створили кабінет 
основ лісівництва. 

У 2006 році у варіативну складову робочого навчального плану школи 
впроваджено вивчення предмету «Основи лісівництва» у формі 
факультативу у 5-8 класах. Юні лісівники-дендрологи Масівецької ЗОШ І-ІІ 
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ст. є постійними учасниками обласних зборів юннатів, де охоче діляться 
своїм досвідом з природолюбами інших шкіл.  

Масівецьке учнівське лісництво двічі, у 2004-ому та у 2012-ому роках 
представляло природничу освіту Хмельницької області на Всесвітньому Дні 
лісу у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України, де юні лісівники школи здійснювали 
показову посадку цінних порід хвойних та листяних лісових культур на 
зразкових шкілках Національного ЕНЦУМ.  

У жовтні 2009 року команда юних масівецьких лісівників 
презентувала практичну діяльність юних лісівників Хмельницької області на 
ІІІ-му Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв у місті Рівне. 

Науково-дослідницька робота «Інтродукція модрини європейської у 
промислові плантації в грунтово-кліматичних умовах Середнього Поділля», 
виконана ученицею Анастасією Геренко відзначена дипломом І ступеня. 
Почесне ІІ-ге місце на Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв, яке 
посіла масівецька команда серед 26-ти команд областей України, являється 
результатом його наполегливої праці, будучи єдиною командою на Зльоті, 
сформованою із учнів школи ІІ ступеня. 

На відзнаку здобутків, голови учнівського лісництва Масівецької 
школи двічі нагороджувались десятиденними путівками до екологічного 
табору «Юннат» Національного ЕНЦУМ (2002 та 2007 роки). Перші місця, 
зайняті масівчанами у обласних екологічних акціях «Чарівна квітка» та 
«Смарагдові перлини Хмельниччини», підтверджують вірний напрямок 
роботи педколективу школи у плані екологічного виховання. 

Діяльність учителів на уроках природничого циклу спрямована на 
закріплення елементарних знань з екології та біології, якими володіють учні 
сільської місцевості, оскільки їхнє знайомство з природою відбувається з 
самого початку життя в селі, як необхідний елемент досвіду. 

Щодо питання екологічного виховання учнів в позашкільний та 
позакласний час, нами приділяється значна увага. Саме розташування 
Масівецької ЗОШ І-ІІ ступенів дає змогу вирішувати ці питання більш 
якісно. Школа межує з територією Масівецької дачі Червонозірського 
лісомисливського господарства, що є базою для проведення навчальних 
практик, досліджень, екскурсій. Учні в безпосередній близькості 
знайомляться з усіма природними процесами, які відбуваються під час 
роботи в польових умовах. Роблять висновки на власному досвіді про 
необхідність працювати в природоохоронній галузі, зберігати і шанувати 
рідну природу. На центральній садибі базового лісомисливського 
господарства за школою закріплено територію дерево-кущового розсадника 
і теплиці. У розсаднику члени учнівського лісництва доглядають за сіянцями 
дуба подільського та дуба червоного, саджанцями туї західної, самшиту, 
клена гостролистого, каштана кінського. Особливу цікавість викликає 
робота по догляду у теплицях за сіянцями модрини європейської. 
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У кабінеті лісівництва відповідне місце займає експозиція постійного 
характеру «Лісівник - професія почесна». На базі центральної садиби 
Червонозірківського лісомисливського господарства і на базі школи 
проводяться зустрічі із представниками лісового господарства, у бесідах з 
якими акцентується увага на напрямок професій «Людина -природа».  

Масівецьке учнівське лісництво традиційно, уже багато років поспіль, 
приділяє велику увагу вивченню та збереженню місцевої орнітофауни. 

Активну участь у догляді за зимуючими птахами беруть учні 
молодших класів. Разом із вчителями та батьками школярі готують 
виховний захід «Зустріч зими», складовим елементом якого є розвішування 
біля школи заздалегідь виготовлених власноруч годівничок. Протягом 
зимового періоду діти постійно наповнюють їх кормом для птахів. 

Крім названого вище, важливе місце в позакласній діяльності 
займають різні інші форми екологічного виховання. Серед них цікавими та 
пізнавальними є такі: екологічні акції «Птах року», «Пташине містечко», 
«Великий зимовий облік птахів», «Годівничка», «День зустрічі птахів», 
«День зимуючих птахів», тематична операція «Лелека». 

Наймасовішим є захід «День зустрічі птахів». Йому передує ретельна 
підготовка. У всіх класах проводяться бесіди про роль птахів у природі та 
житті людини, значимість їх збереження та охорони. Сільська бібліотека 
спільно із шкільною готують представницьку тематичну книжково-
журнальну виставку «Знай, люби, бережи». 

На замовлення нашого базового Червонозірського лісомисливського 
господарства щороку учні на уроках трудового навчання та в позаурочний 
час виготовляють штучні гніздівлі із матеріалів, наданих лісництвом. У деякі 
роки їх кількість доходила до 175 штук. Уже в багатьох урочищах 
Масівецької дачі Червонозірського лісництва є цілі пташині містечка. 

Разом із працівниками лісництва старшокласники виїжджають до 
заздалегідь визначеного урочища і там розвішують штучні гніздівлі, 
дотримуючись визначених правил цієї роботи. Через декілька днів учні 
проводять контрольний огляд заселення птахами шпаківень.  

Цікавою і результативною є участь юних лісівників у 
природоохоронних акціях. 

Державне управління екології у Хмельницькій області разом із 
Подільським екологічним товариством у 2005 році з метою підвищення 
екологічної свідомості, формування бережливого ставлення до живої 
природи, рідкісних та зникаючих рослин Хмельниччини провело 
природоохоронну акцію «Чарівна квітка». Члени нашого учнівського 
лісництва обстежили всі лісові урочища, сільські околиці і виявили 8 видів 
рослин, занесених до Червоної книги України. 

Учні фотографували рослини, створили картосхему розташування 
червонокнижних видів, описали їх у стандартних анкетах. За підсумками 
роботи нам заслужено було присуджено І-ше місце. 
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Результативною була участь в обласній природоохоронній акції 
«Смарагдові перлини Хмельниччини». Наше досягнення - І-ше місце у 
номінації «Кращий учнівський колектив». Вже кілька років поспіль юні 
лісівники традиційно працюють у щорічному Всеукраїнському конкурсі «До 
чистих джерел». Прибирання берега Південного Бугу від сміття, екологічна 
оцінка стану його води, обстеження і оцінка стану громадських криниць, 
розчистка і впорядкування лісових джерел – все це з ентузіазмом роблять 
дитячі руки. 

Основними напрямками діяльності юних лісівників-дендрологів є: 
 просвітницька природоохоронна робота; 
 профорієнтація випускників на лісівничі професії; 
 розчистка лісосік під посадку молодняка; 
 допомога у посадці лісових культур; 
 догляд за культурними насадженнями; 
 розвідування, облік і упорядкування лісових джерел; 
 розвідування, облік і розселення мурашників; 
 заготівля насіння цінних видів дерев і чагарників; 
 виготовлення і розвішування штучних гніздівель; 
 підгодівля зимуючих птахів. 

Кожен із наших учнів може з гордістю сказати, що він уже виконав 
одну із головних життєвих заповідей – посадив дерево, та ще й не одне, а 
кількасот… 

Лише у 2006 році разом із колективом Червонозірського лісництва на 
лісосіках висаджено 32000 саджанців дуба подільського, 4500 саджанців 
різних видів на ремонтних підсадках, у 2007 році заліснено 5,6 га угідь в 
урочищі «Івашківці», у 2008 році висаджено пророщений жолудь на площі 8 
га в урочищі «Ярославка». Національна акція «Майбутнє лісу - в твоїх 
руках» виконується в першу чергу у практичній частині. 

Часто працюючи поряд із дорослими лісівниками, діти бачать всі 
труднощі цієї нелегкої професії, але водночас і розуміють її необхідність. 
Цим і керувались двоє наших випускників, які обрали для себе подальшим 
життєвим шляхом - навчання у лісотехнічних вузах.  

Оскільки школа малокомплектна, то в учнівському лісництві 
знаходиться посильна робота і учням початкових класів. Під їх наглядом 
перебувають зимуючі птахи – кожен «малий лісівничок» виготував дві-три 
годівнички і дбає, аби там постійно був корм. Збір каштанів є виключно 
турботою початківців. А ще вони дбають про розмаїття квітів на клумбах. 

Слід відмітити, що учнівське лісництво стали експериментальною 
базою для написання науково-дослідницьких робіт на конкурс-захист Малої 
академії наук України. Перелік робіт характеризується різноманітною 
тематикою: «Екологічні аспекти використання ставкового господарства 
Масівеччини»; «Мікрогідроніми прибузького Поділля»; «Екологічний стан 
малих річок Масівеччини»; «Лікарські рослини Масівеччини»; «Оцінка 
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екологічного стану громадських криниць»; «Інтродукція модрини 
європейської у промислові плантації в грунтово-кліматичних умовах 
Середнього Поділля»; «Ойкодендромікротопоніміка Хмельниччини»; 
«Лісові первоцвіти Масівеччини». 

Таким чином, завдяки творчому ентузіазму і плідній співпраці 
представників лісомисливських господарств нашого краю з педагогами та 
учнями Масівецької ЗОШ І-ІІ ст. продовжує функціонувати Масівецьке 
учнівське лісництво, яке в такий нелегкий час для нашої держави час, своєю 
діяльністю розвиває інтерес підростаючого покоління до навколишнього 
середовища і чітке розуміння необхідності охорони природи та формує 
екологічно свідому особистість з природовідповідною поведінкою. 
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ПЛЕКАЙМО ЛІС І ДБАЙМО ПРО МАЙБУТНЄ 

Романчук Наталія Володимирівна  
ЗОШ I-III ступенів №3 м.Славути Хмельницької області 

Природа-єдине і незамінне джерело матеріальних і духовних благ. 
Постійно користуючись цим джерелом, людина навіть думати не хоче, що 
воно коли-небудь зможе вичерпатися. Саме тому охорона природи і 
розуміння необхідності примноження її багатств повинна бути складовою 
частиною світогляду учнівської молоді, так як важливе значення має не лише 
поширення природоохоронних знань, прищеплення любові до природи, а й 
виховання наполегливості, допитливості, працелюбності, кмітливості, 
спостережливості та почуття відповідальності за все те, що відбувається 
навколо. 

Важливою складовою частиною природоохоронної, еколого-
дослідницької та практичної діяльності учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Славути є 
шкільне лісництво. 

Сучасні ліси Славутчини - це зелені скарби, значення яких важко 
переоцінити: вони виконують ґрунтозахисні, водоохоронні, санітарно-
гігієнічні, естетичні функції. Але ще більшої цінності їм надає наше 
усвідомлення того, що це ліси, створені і виплекані турботливими руками 
кількох поколінь. 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Славути обрано опорним інформаційним центром 
на території природного національного парку «Мале Полісся», так як школа 
екологічного напрямку. У школі зосереджено екологічне об’єднання 
шкільного лісництва «Лісові дозорці», що поділяється на виробничу та 
дослідницьку бригади, які складаються з трьох учнівських ланок: ланки 
охорони лісу, ланка знавців лікарських рослин, зоологічна ланка. 
Дослідницька бригада проводить дослідження по продуктивному 
вирощуванні дерев та догляду за ними. Юні лісники виконують науково-
дослідницькі роботи під керівництвом вчителів біології .  

Щороку з квітня по травень проводиться місячник природоохоронної 
та просвітницької екологічної роботи в школі. В рамках місячника найбільш 
плідною є наша робота в лісі. Учні школи є незамінними помічниками 
лісників, адже школа не один рік тісно співпрацює з Голицьким лісництвом, 
що входить до ДП «Славутське лісове господарство». 

Систематично організовується робота із догляду за зеленими 
насадженнями та їх примноженням. Юннати за останні 3 роки посадили 9 
гектарів лісу, висадили 7600 дерев, 1800 кущів. 

Наш край багатий лісами. Зокрема, такими лісотвірними породами як 
дуб звичайний, сосна звичайна, ялина, яблуня лісова і ін. Ліси наповнені 
пташиним співом. Росте в них багато ягід, грибів і лікарських рослин. 
Голицьким лісництвом керує досвідчений працівник лісового господарства 
– лісничий Володимир Веремій, його помічником є інженер лісових культур 
Поєнко Тетяна. Обхід, на якому ми працюємо, обслуговує майстер лісу 
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Володимир Соболевський. За шкільним лісництвом закріплено 7,2 га лісу 
(квартал 20 відділ ІІ, квартал 32 відділ 4а, шкілка розсадник). 

Слід зазначити, що свій великий досвід ведення лісового 
господарства працівники лісництва передають молоді – учням нашої школи. 
До роботи в лісі залучають переважно учнів 8-11 класів. То ж різноманітні 
види лісогосподарських робіт виконує лісівнича юнь, піклується про молоді 
саджанці на розсаднику, просапуючи і підтримуючи рядочки майбутнього 
лісу в чистоті. 

Значна робота проводиться безпосередньо в лісі. Зокрема, 
прибираємо лісові ділянки від сміття. Ділянка, на якій ми працюємо, багата 
на первоцвіти, які ми вивчаємо та пропагуємо серед населення нашого краю 
інформацію про те, що ці рослини на порозі зникнення. Таким чином ми 
застерігаємо людей не нищити їх і тим самим зберегти біорізноманіття нашої 
природи. 

Учні залучаються до навчально-дослідної та експериментальної 
роботи, здійснюють виробничу діяльність (садять ліс, вирощують саджанці, 
збирають насіння, виявляють вогнища пошкодження лісу шкідниками і 
хворобами, охороняють і приваблюють птахів, облікують і охороняють 
мурашники, охороняють рідкісні види дерев, кущів і трав’янистих рослин, 
заготовляють лікарську сировину, гриби, ягоди, проводять фенологічні 
дослідження). Навчально-виховна робота передбачає: проведення вечорів на 
лісову тематику, організацію зустрічей з працівниками лісового 
господарства, підсумкових виставок. Школярі беруть активну участь у 
різних природоохоронних заходах. Зокрема, таких як «Лісам, паркам, 
скверам – бути чистими», «Дерево життя», «Майбутнє лісу - в твоїх руках», 
«Зелені скарби Славути», конкурсах творів, малюнків «Людини і ліс», 
«Захистимо лісову красуню» ін. 

Проводяться конкурси на екологічну тематику, вікторини, ігри, 
виставки книг про природу, аплікацій із виробів з природних матеріалів. 
Діти виготовляють і розвішують шпаківні. 

Робота шкільного лісництва не проходить безслідно – вона залишає в 
душах дітей глибокий слід поваги й любові до природи. Ми показуємо, як 
потрібно любити наш навколишній світ, адже він і є всі ми. І якщо ми живемо 
в гармонії з природою, ми даємо собі шанс на повноцінне життя, життя, де є 
чисте повітря й вода, а ліс – це їхні батько й мати. А ще ми виховуємо 
майбутніх лісівників – вартових наших лісів. Величезна роль у такому 
вихованні належить праці, яка повинна стати для дитини усвідомленою 
необхідністю, адже саме практичними діями можна закріпити набуті знання, 
побути наодинці з прекрасним лісовим світом. 

У поєднанні зі згаданими заходами ми працювали над науково-
дослідною роботою в лісі, вивчаючи екологічні особливості росту та 
зникнення трав’янистих рослин, екологію окремих тварин лісу 
«Особливості будови та поширення крота звачайного», птахів, які поширені 
на території Славутчини. Юні лісники мають можливість захищати власні 
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дослідження спочатку на рівні шкільних конференцій, де удосконалюються 
знання з біології. Згодом виступати на конкурсах-захистах науково – 
дослідницьких робіт. 

Ефективною формою роботи з учнівською молоддю, яка дає 
максимальну можливість проведення досліджень в природі є експедиції, 
польові практики. Щорічно юні лісники ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Славути 
проводять науково-дослідницькі, пізнавальні експедиції "Лісовими 
стежками Славутчини", де виявляють та описують сучасний стан лісових 
масивів лісництва, знайомитися з діяльністю Славутського держлісгоспу, 
вчаться зберігати ліс, примножувати його багатства. 

Учнівські лісництва — це надзвичайно важлива форма навчання. За 
ними закріплюють певні ділянки лісу, на яких діти виконують посильні для 
них роботи. Головне тут — не обсяги робіт і закріплена за лісництвом площа 
лісу, а пізнавальне і виховне значення проведених заходів, поширення і 
поглиблення природоохоронних знань, максимальна зацікавленість дітей, 
виховання у них почуття патріотизму, бережливого ставлення до природи, 
насампе  
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РОСТИМО ЗМІНУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Зведенюк Микола Андрійович  
Пліщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької 
області 

Учнівське лісництво Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського 
району cтворене на базі Кам’янківського лісництва 1 червня 2006 року за 
ініціативою директорів школи і ДП «Шепетівське лісове господарство», 
місцевих педагогів і лісівників. Поряд з навчальною і лісогосподарською 
діяльністю дослідництво юних лісівників стало одним із основних напрямків 
його роботи. 

Спочатку ними опікувався лісничий Кам’янківського лісництва, 
Відмінник лісового господарства України Юрій Володимирович Мартинюк, 
а з 2011 року, після реорганізації лісництв, - Михайло Вікторович Савчук, 
лісничий Пліщинського лісництва.  

В 2009 році, перед виїздом юних пліщинських лісівників у Москву на 
Міжнародний юніорський лісовий конкурс студентської та учнівської 
молоді, де вони мали представляти юних лісівників України, начальник 
управління кадрів Державного Комітету лісового господарства України Ігор 
Ананійович Перетятко запропонував їм назвати учнівське лісництво 
«Пліщинське» - на честь їх рідного села, що усім сподобалось і така назва 
колективу юних лісівників прижилася і залишилась до цього часу. 

ДП «Шепетівське лісове господарство» подбало про створення 
матеріально – технічної бази там виділення пліщинським школярам значних 
площ лісу.  

Сьогодні за учнівським лісництвом закріплено 200 га лісових культур, 
заповідне урочище «Адамове Займисько» площею 7 га, шкільний 
дендропарк (2,5 га), а у п’яти його ланках, сформованих із учнів 5-11 класів, 
навчається, працює й займається дослідництвом більше 60 юних лісівників.  

Території, закріплені за учнівським лісництвом, розміщені в зоні 
Шепетівського Полісся сучасна рослинність яких складається з ряду 
географічних елементів, що сформувались в різні часи на території області. 
Це бореальні (тайгові), неморальні (широколистяних лісів), зонтичні або 
степові та середземноморські географічні елементи, а також велика кількість 
ендемічних та реліктових видів. Землі ДЛФ Пліщинського лісництва 
характеризуються великим відсотком сосни звичайної (Pinus sylvestris). З 
деревних рослин бореальних видів часто зустрічається ялина ( Picea abies), а 
з кущових та травянистих рослин цієї формації можна побачити жимолость 
пухнасту (Lonicera xylosteum), квасеницю звичайну (Oxalis acetosella), 
мітлицю тонку (Agrostis tenius),чорницю (Vaceinium mytillus), папороть 
орляка звичайного (Pteridium aguilinum), верес (Calluna vulgaris), пушину 
лікарську (Pologonatum officinаlle). 
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Значно менші площі займають в лісництві дуб черешчатий (Quercus 
robur) та граб звичайний (Carpinus betulus), що належать до неморальних 
географічних елементів. Рідше тут зустрічаються липа серцелиста (Tilia 
cordata), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), груша звичайна (Pyrus 
communis), бруслина бородавчаста (Evonymus verrucosa), тонконіг 
дібровний (Poa nemoralis), осока волосиста (Carex pilosa), медунка темна 
(Pulmonaria abscura) та ін. 

Район функціонування Пліщинського учнівського лісництва 
характеризується лісовою, лучностеповою, лучною і болотною рослинністю. 

Отже, землі ДЛФ ДП «Шепетівське лісове господарство» 
характеризуються великою строкатістю флори та рідкісної рослинності, що 
забезпечує хороші умови для навчання, праці й дослідницької роботи 
вихованців учнівського лісництва котре давно стало опорною базою для 
виконання пошукової та науково-дослідницької роботи юних лісівників 
шкіл району, зразком організації і проведення цього напрямку педагогічної, 
індивідуальної й колективної дитячої еколого-натуралістичної творчості та 
праці для навчальних закладів області. 

Дирекція школи і педагогічний колектив, враховуючи особливості 
природних умов, вивчили інтереси та нахили учнів до вивчення 
природничих дисциплін і вирішили створити на землях Пліщинської 
сільської ради навчальну екологічну стежку. Весною 1997 року визначили 
маршрут, а також місця, в яких мали розмістилися її станції. Не один день 
вчителі біології, географії, хімії провели на цих майбутніх станціях, адже для 
того, щоб зацікавити школярів, потрібно було вибрати урочища з багатою 
історією, флорою, рослинністю, рельєфом, тваринним світом. Звичайно, 
рослинний світ України настільки багатий, що й для фахівця визначити деякі 
рослини не просто, але учні повинні знати хоча б основні, найбільш 
поширені і вживані в народному господарстві. 

Переконавшись у потребі реалізації задуманого, навесні вчительський 
колектив та вихованці еколого-краєзнавчого гуртка були готові до 
прокладання екологічної стежини і в цьому ж році навчальна екологічна 
стежина, до складу якої входило дев’ять станцій, була прокладена. «У 
барвистім дивосвіті» - таку назву дали їй самі пліщинські учні. 

Саме в цей час на базі стежки й розпочалося інтенсивне вивчення 
ґрунтів, флори та рослинності, тваринного світу лісових масивів та 
прилеглих територій, проводилися фенологічні спостереження, екскурсії, 
уроки з природничих дисциплін в природі та «зеленому класі», виробничі 
практики, дослідження в рамках Малої академії наук.  

Найбільше школярів зацікавила станція №6 «Зелена аптека», що 
розмістилася в урочищі «Адамове Займисько». Характерними рисами його 
території є унікальний ландшафт та мікроклімат, який дає змогу зростати 
великій кількості червонокнижних, зникаючих та лікарських рослин. 
Вихованці шкільного еколого-краєзнавчого гуртка були тут частими 
гостями. 
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Проводячи трудові десанти з прибирання території від захаращень і 
збираючи рослини для гербаріїв, школярі не тільки пізнавали світ, а й 
відкривали для себе щось нове.Звичайно, що ніхто не забороняв і жителям 
прилеглих сіл відвідувати урочище. Селяни приходили сюди заготовити 
лікарську сировину, гриби, ягоди. 

Але один прикрий випадок підштовхнув пліщинських учнів та їх 
учителя до збереження цієї природної перлини. Отримавши завдання зібрати 
гербарій, вони прийшли в урочище і побачили те, що їх усіх шокувало - під 
високими черешнями лежали зрізані гілки. Так хтось із відвідувачів 
благодатного місця вирішив заготовити собі ягід на зиму. Того, хто це 
зробив, виявити не вдалося, але ж зразу виникло тверде рішення - створити 
заповідну територію.  

Перш за все, всі гуртом опрацювали нормативну базу, вивчили 
природоохоронне законодавство України і розпочали працювати над 
науковими дослідженнями за темою «Вивчення рослинності та 
флористичного складу урочища «Адамове Займисько» з метою створення 
заповідника». 

Трирічні стаціонарні дослідження дозволили виготовити 
документацію, яка із обґрунтуванням та пропозиціями була передана в 
Держуправління екобезпеки в Хмельницькій області і рішенням Х сесії 
Хмельницької обласної ради від 29 лютого 2000 року№10 урочищу надано 
статус заповідного.  

Роботу виконував учень 10 класу Плакса Валерій і вона зіграла для 
нього важливу роль у виборі майбутньої професії. У цьому ж році Валерій 
став переможцем ІІІ етапу конкурсу-захисту МАН, що й дало йому змогу 
вступити на біологічний факультет Східноєвропейського Національного 
університету ім. Лесі Українки і успішно здобути обрану професію. 

Юні дослідники продовжували індивідуальну і колективну науково-
дослідницьку роботу під час проведення якої збагачувались знаннями та 
компетентністю дослідників, виробляли професійні навички. Вони постійно 
пропагували заповідне значення урочища на обласних науково-практичних 
конференціях, конкурсах-захистах МАН та в ЗМІ. 

Працюючи на екологічній стежині юні природолюби вивчали не 
тільки флору, рослинність і тваринний світ, але й історію своєї місцевості.  

Взявши участь у Всеукраїнських конкурсах «Збережемо місцеві 
природно-історичні святині» та «Мій рідний край, моя земля» в 1998 році, 
вони ввійшли до складу переможців конкурсів і відповідно отримали 
Почесну грамоту й Грамоту від їх організаторів - Міністерства освіти 
України та Українського державного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 

Проте і вчителям і учням бракувало досвіду проведення 
дослідницько-експериментальної роботи та наукової підтримки. 
Відчувалися недоліки у володінні методикою досліджень і катастрофічно не 
вистачало спеціальної та науково-популярної літератури.  
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Відтак з’явилася нагальна потреба безпосереднього зв’язку із 
вченими. 

Так розпочалася інтенсивна робота по налагодженню зв’язків і 
співпраці з вищими навчальними закладами та науково-дослідницькими 
установами, серед яких - Національна академія наук України (д.б.н., проф. 
В.І.Мельник, к.б.н., завідувач лабораторією медичної ботаніки 
Національного ботанічного саду ім. М. Гришка Н.І.Джуренко), Національні 
університети ім. Івана Огієнка (д.б.н., проф.Л.Г.Любінська), біотехнологій 
та природокористування (к.с/г.н., доц.Л.Л.Решетник), Національного ЛТУ 
України ( к.б.н., проф.І.С.Вінтонів, д.с/г.н., доц.І.М.Сопушинський), 
Подільського ДАТУ (д.с/г.н., завкафедри плодоовочівництва, лісового та 
садово-паркового господарства В.І.Овчарук).  

Пліщинських школярів цікавили теми з ботаніки, лісознавства, 
агрохімії, рослинництва, топоніміки, геології. Опрацьовуючи наукову 
літературу, юні дослідники лісів виявили, що в місцевій природній зоні 
Малого Полісся майже не вивчені деревинознавчі характеристики основних 
лісоутворюючих порід. 

Саме науковці НЛТУ України запропонували виконувати 
дослідження на тему «Вплив умов зростання на якісні характеристики 
деревини клена-явора, сформованої в Шепетівському держлісгоспі». 
Звичайно, про клен-явір тут чули. Але чути одне, а побачити - зовсім інше.  

Розпочали, як завжди, з підбору літератури. При цьому виявилося, що 
однієї дендрології для них уже замало. І тут надійшла допомога від 
науковців.  

За допомогою професора І.В.Вінтоніва визначили пробні площі, 
вивчили лісову типологію кварталів і заклали дослідження.  

Майже три довгих роки школярі наполегливо працювали за науковим 
завданням, адже тема була включена в науковий напрямок кафедри ботаніки, 
деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, проводячи як 
стаціонарні, так і експедиційні дослідження, пропагуючи роботу у ЗМІ, 
приймаючи найактивнішу участь у різних конкурсах-захистах та науково-
практичних конференціях.  

У 2005 році учень 10 класу Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Вадим Рябов 
був запрошений для участі у Всеукраїнському біологічному симпозіумі 
молодих учених, аспірантів, студентів ВНЗ та учнів-старшокласників на 
тему «Сучасний стан біологічної науки: досягнення, проблеми і перспективи 
розвитку». 

Презентуючи дослідницьку роботу на тему «Вплив умов зростання на 
якісні характеристики деревини клена-явора, сформованої в державному 
підприємстві «Шепетівське лісове господарство», він зумів зацікавити 
результатами своєї роботи вчених Національної академії наук. Дослідження 
було визнано одним із самих актуальних і результативних, а юний доповідач 
- нагороджений Грамотою Національної академії наук України. 
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Згодом, ця робота принесла користь не тільки вченим, а й 
виробництву, бо з метою збереження генофонду цінних особин, директором 
ДП «Шепетівський лісгосп» В. М. Сасюком було видано розпорядження про 
забезпечення охорони окремих дерев клена-явора з декоративною 
деревиною (від 03.01.2005 р. № 2). 

У 2006 році під час проведення ІІІ етапу конкурсу-захисту МАН 
України робота Вадима Рябовабула відзначена Дипломом ІІ ступеня. 

Досконало вивчивши роботу, ознайомившись із здобутками, 
вникнувши у шкільні проблеми й побажання юних лісівників, назустріч 
школярам та їх педагогам пішло керівництво ДП «Шепетівський лісгосп» і 
1 червня 2006 року на базі Кам’янківського лісництва відкрило Пліщинське 
учнівське лісництво, що дало змогу ще більше наблизити учнів школи до 
виробничих процесів та краще вивчати проблеми лісового господарства 
краю. 

В роботі лісництва брали участь35 учнів VІ - ХІ класів, які проводили 
дослідження в галузі лісового господарства, а на території Романівського 
лісництва ними були віднайдені особини клена - явора з аномальною 
будовою деревини, яка високо цінується на світовому ринку. Вихованцями 
учнівського лісництва було розмножено цінні особини клена-явора 
способами щеплення і живцювання.  

У 2007 році учень 10 класу Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Олександр 
Мнюх, презентуючи роботу на тему «Біоекологічні характеристики клена-
явора форми «пташине око» сформованого на землях ДП «Шепетівське 
лісове господарство» на Міжнародному Конгресі «Живи, Земле!» в м. Києві, 
виборов перше місце серед 27 респондентів і був нагороджений Дипломом І 
ступеня.  

Виконана ним науково-дослідницька робота стала визначальною у 
виборі майбутньої спеціальності. Закінчивши Національний лісотехнічний 
університет України, Олександр Мнюх став працювати на посаді старшого 
наукового співробітника НПП «Мале Полісся» і працювати над 
кандидатською дисертацією. 

Вагомі успіхи, які здобувало учнівське лісництво, окрилювали юних 
лісогосподарів і вони працювали ще інтенсивніше. Пожвавилась пошуково-
дослідницька та наукова робота, а при безпосередній участі вчених 
розширювалася тематика дослідів. Випускники школи ставали студентами 
лісогосподарських вузів, а юні лісівники розширювали кордони співпраці. 

Врожайним для юних дослідників був 2009 рік. Взявши участь у 
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт в галузі лісового господарства, 
котрий проводило Держагентство лісових ресурсів України, вони вибороли 
право брати участь у VІ Московському Міжнародному юніорському 
лісовому конкурсі. На цей захід, де були представлені 20 конкурсних робіт 
із різних держав світу, відрядили випускника школи Олександра Мнюха та 
десятикласницю Оксану Пісну.  
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Делегація з України презентувала роботу на тему «Біоекологічні 
особливості і якісні характеристики клена-явора форми «пташине око», 
сформованого на кордоні ареалу в Україні»». Нелегко було боротися 
сільським школярам із студентами університетів Кореї, Куби, Японії, 
Аргентини, Німеччини, Китаю та інших розвинутих держав світу. Проте 
юним пліщинським лісівникам вдалося гідно презентувати на цьому 
конкурсі Україну і вони отримали Дипломи лауреатів та вибороли призове 
ІІІ місце. 

Після їх повернення з Міжнародного конкурсу переможцями, в 
координаційної ради учнівського лісництва виникло бажання розширити 
науково-дослідницьку базу для навчання, розвитку і становлення юних 
лісівників. Так, за сприяння директора ДП «Шепетівський лісгосп», 
Відмінника лісового господарства України В. М.Сасюка, під керівництвом 
лісничого Кам’янківського лісництва, Відмінника лісового господарства Ю. 
В. Мартинюка та його помічника М. В. Савчука, поблизу школи на території 
колишнього панського саду було закладено дендропарк площею 2,5 га.  

В шкільному дендропарку зростає тепер близько 1500 дерев та кущів 
83 видів. Більшість із них це ендемічні та реліктові рослини.  

Дендропарк знаходиться в процесі становлення, проте до його складу 
входять ділянки голонасінних, плодового саду, липова та акацієва алеї, 
кам’яниста гірка, колекційна ділянка, на якій зростають 15 видів кленів-
яворів, також створено селекційну ділянку.  

Відрадно те, що посадковий матеріал завозився із різних куточків 
України та світу. Так, гінкго дволопатевим, конікою та деяким іншими 
саджанцями дендропарк забезпечив Український елітно-насіннєвий центр, 
що розташований в селі Гаразджа на Волині ( дир.Т.Л.Неводнічек), різні 
види жасминів, катальпу дрібноквіткову - завезли з ботанічного саду 
Хмельницького національного університету, саджанцями кленів-яворів 
учнівське лісництво спонсорували вчені Національного природного парку 
«Софіївка», а сосна кедрова сибірська - подарунок учнівському лісництву 
Ханти-Мансійських лісівників. Завезена вона звідти юними лісівниками як 
пам’ять про Х Міжнародний ювілейний лісівничий конкурс. 

Для покращення вигляду території дендропарку, юні лісівники, за 
допомогою керівників базового лісогосподарського підприємства, заклали 
ще й розарій та розмістили агітаційні щити і аншлаги, альтанки, побудували 
арку, поставили лавки для відпочинку. Дендропарк повністю огороджений. 
Наочна агітація, розміщена в ньому, сприяє залученню до роботи в 
учнівському лісництві молодших школярів. 

В плані роботи учнівського лісництва - організаційна робота, 
виробнича, навчальна і науково-дослідницькадіяльність, виховна, 
культурно-масова робота, відпочинок. Його вихованці вивчають основи 
ведення лісового господарства, дендрологію, деревинознавство, лісову 
типологію, фітопатологію, ентомологію, лісонасінну справу, знайомляться з 
особливостями ведення лісового господарства в інших регіонах нашої 
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держави та світу.Вони садять ліс, доглядають за насадженнями, прибирають 
ліс від захаращень, озеленюють береги річок та ставків, вивчають фізико-
географічні умови району дослідження, ґрунти, рослинність та флору, 
тваринний світ, розселюють мурашники, виготовляють годівнички та 
шпаківні. Постійно, протягом багатьох років, проводять фенологічні 
спостереження. 

Вивчають вони й інноваційні технології лісовідновлення та ведення 
лісового господарства 

Важливою базою для проведення дослідницької роботи залишається 
заповідне урочище «Адамове Займисько», оскільки на його території 
зростають дуже цінні і рідкісні види трав’янистих та дерев’янистих рослин, 
догляд та охорону яких здійснюють пліщинські школярі. За допомогою 
науковців юним дослідникам вдалося досконало вивчити біоекологічні 
особливості перстача білого, первоцвіту весняного, дзвоників 
персиколистих, анемони жовтецевої та цілого ряду трав’янистих рослин. 

Однією із унікальних рослин, що зростає в заповідному урочищі є 
відкасник осотовидний (Carlina cirsioides Klok.) - рослина, що належить до 
малопольсько-люблінсько-волиноподільсько-придніпровських ендеміків. 
Ареал виду займає частину Польщі та України. В Україні він поширений на 
Поділлі та у північній частині Полісся. За підтвердженням науковців 
(В.І.Мельник, 2010), в Хмельницькій області «Адамове Займисько» - єдина 
територія зростання цієї рослини.  

Вивчивши біоекологічні особливості відкасника, учениці Юлії Румак 
вдалося не тільки розмножити її вперше в Європі в культурі насінним 
способом і створити цілу плантацію, а й, провівши дослідження на БАР, на 
базі лабораторії медичної ботаніки НАН України, виявити в ній інсулін 
(Н.І.Джуренко). Методика вирощування та живий матеріал були передані в 
НАН України д.б.н. В.І.Мельнику і під його пильним наглядом рослини 
прекрасно прижилися і розмножуються в Національному ботанічному саду 
ім. М. Гришка, а Румак Юлія пов’язала своюподальшу долю з 
рослинництвом, успішно здобуваючи обрану професію в Національному 
університеті біотехнологій і природокористування (м.Київ). 

Вихованка учнівського лісництва Оксана Пісна, яка мріяла про 
навчання в Національному ЛТУ, вивчала «Біоекологічніособливості 
різноманіття клена-явора в ботанічних садах та парках України».  

Будучи лісничим учнівського лісництва, вона протягом трьох років 
працювала над обраною темою, дослідницький матеріал для якої відбирався 
по території Правобережної України: в Карпатах, Кам’янець-Подільському 
ботанічному саду та дендропарку, Національному природному парку 
«Софіївка» і, звичайно, на території лісгоспів Хмельниччини. Виконання 
науково-дослідницької роботи допомогло Оксані остаточно визначитися з 
майбутньою професією і тепер вона навчається в обраному нею університеті 
за спеціальністю «лісове господарство».  
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З цікавістю юні лісівники виконували науково-дослідницьку роботу 
на тему «Дендрологічні шкали дуба звичайного, сформованого в басейні 
річки Прип’ять». Коли ж досягнуту результативність дослідницьких робіт 
учнівського лісництва помітили науковці, доктор с/г наук, професор І.М. 
Сопушинський запропонував юним лісівникам провести дослідження на 
теми «Біоекологічні особливості сосни звичайної, сформованої на території 
Малополіської низовини» та «Біоекологічні особливості дуба звичайного, 
сформованого в басейні річки Прип’ять», попередньо погодивши тематику 
на засіданні кафедри.  

Визначивши пробні площі, склавши план і підібравши літературу, юні 
дослідники приступили до роботи, де головними виконавцями стали Максим 
Роговський та Олег Мнюх. І хоч Максим не був учнем Пліщинської школи, 
і виконувати цю роботу йому було непросто, він день за днем долав відстані 
й примхи погоди та наполегливо проводив дослідження, працював над 
досягненням результатів. Поряд з цим - участь у конкурсах, науково-
практичних конференціях, конкурсах-захистах МАН, пропаганда в ЗМІ.  

У 2013 році, після перемоги в ІІІ етапі конкурсу-захисту МАН, 
керівники дослідницької роботи і Максим вирішили спробувати вибороти 
право взяти участь у ювілейному Х Міжнародному лісовому юніорському 
конкурсі, що мав проходити у Москві та Ханти-Мансійську. Для початку - 
прийняли участь у конкурсі наукових робіт учнівських лісництв, котрий 
проводило Державне агентство лісових ресурсів України. Отримавши 
абсолютну перемогу серед 28 респондентів у Києві, розпочали підготовку до 
участі у фіналі цього міжнародного форуму. 

З великим розумінням віднеслися до цієї підготовки як в 
Держагенстві, так і в обласному управлінні лісового та мисливського 
господарства. Суттєву практичну допомогу надала головний спеціаліст 
відділу науки та зв’язків з громадськістю Державного агентства лісових 
ресурсів Ольга Олексіївна Клименко. Безпосередню участь приймали 
головний лісничий управління В. М. Хоптинець і заступник голови 
Товариства лісівників Хмельниччини П. А. Дідик, директор ДП 
«Шепетівське лісове господарство» В. М. Сасюк та головний лісничий О. В. 
Заблоцький, які забезпечували підтримку під час підготовки команди до 
поїздки. 

І ось юні лісівники з села Пліщин, представляють Україну у РФ. 
Як давніх знайомих, їх зустріли Голова Номінаційного комітету, 

академік РАСГН А. І. Писаренко, заступник голови, академік С. А. Родін та 
директор Управління лісів і геодезії Польщі Януш Давидзюк, академік 
РАСГН К. Г. Мозолевська і професор університету Сан Пауло з Бразилії 
Естравіз Луіста та ще дев’ять членів журі з різних куточків світу. 

В конкурсі приймали участь 29 держав світу, які представили на суд 
учасників конкурсу та Номінаційного комітету 35 науково-дослідницьких 
робіт. Делегати з України добре розуміли всю відповідальність за довірену 
їм справу, адже презентували свою роботу п’ятнадцятими після студентів з 
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університетів Малайзії та Куби. Досліджуваною темою зацікавилися 
росіяни, японці і, особливо, поляки, від яких після презентації Максиму 
Роговському та його керівнику надійшла велика кількість запитань та 
пропозицій.  

Тоді їм довелось не тільки пояснити результати досліджень на 
науковому рівні, а й давати відповіді на запитання, що навіть не стосувалися 
теми конкурсної роботи. Похвилюватись довелось добряче, адже засідання 
Номінаційного комітету у фіналі конкурсу для пліщинських лісівників 
фактично оцінювало не лише рівень української команди, а й було для них 
підведенням, на міжнародному рівні, підсумків майже трирічної науково-
дослідницької діяльності. 

Однак, фінал для них і України став успішний, бо на цьому солідному 
заході їх конкурсна робота за рівнем виконання, досягнутих результатів і 
актуальності теми, з деревинознавства була представлена лише одна, вони 
гідно презентували Шепетівщину, Хмельниччину, українську державу і на 
високому міжнародному рівні в урочистій обстановці отримали Диплом 
Лауреата та вибороли почесне призове ІІІ місце. 

Після цього тріумфу вихованець шкільного учнівського лісництва 
Максим Роговський вступив на лісогосподарський факультет НЛТУ, де 
успішно навчаючись, продовжує наукові дослідження, розпочаті в школі. 

Та все, що розпочалося - повинно закінчитися, а розпочата робота - 
продовжуватися. Основні зусилля юних лісівників школи направлялися на 
упорядкування заповідного урочища та шкільного дендропарку, який 
постійно поповнюється рідкісними для даної місцевості деревними та 
кущовими видами рослин. У ньому вони проводять догляд за насадженнями, 
скошування трави, прибирання території від захаращень. Шкільний 
дендропарк став природною лабораторією для проведення спостережень та 
досліджень. 

Влітку 2014 року команду юних пліщинських лісівників було 
відібрано, на конкурсній основі, для участі у VІІІ Всеукраїнському зльоті 
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 
що проходив у стародавньому Луцьку. Радості юних лісівників, яким 
довірили представляти Хмельниччину, а це були Олег Мнюх та Наталія 
Семенюк, не було меж, адже вони завжди охочі й готові відвідати такі високі 
зібрання з метою презентації власних здобутків і побачити, повчитися, 
набратися досвіду в інших та запровадити його у власній діяльності.  

Відповіднодо підведених підсумків Зльоту,команда Пліщинського 
учнівського лісництва стала його переможцем, виборола кубок Гран-Прі і 
почесне право приймати у себе в школі та в інших закладах освіти і лісгоспах 
Хмельниччини ІХ Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів.  

Після успіху на цьому Зльоті, Товариство лісівників Хмельниччини 
запропонувало юним лісівникам Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст.взяти участь у 
конкурсі на краще учнівське лісництво, який проводився Товариством 
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лісівників України. Участь в 2014 році була результативною, бо, як і в 2012 
році, вони знову посіли на цьому конкурсі почесне ІІ місце, поступившись 
лише команді юних лісівників із Сумської області. 

Перемоги в конкурсах для учнівського лісництва «Плішинське» та 
його юних лісівників є заслуженими нагородами за непересічні знання і 
здобутки праці й дослідництва, але працюють вони не заради відзнак.  

Найголовнішим у своїй діяльності, поряд з навчанням і науково-
дослідницькою роботою, школярі вважають виробничу діяльність та 
лісогосподарські заходи по відтворенню і охороні лісових багатств. Вони 
пишаються тим, що Пліщинське учнівське лісництво - єдине в Україні, яке 
створило і має своє заповідне урочище, а гордістю школи, села й району став 
шкільний дендропарк.  

За останні 10 років юними лісівниками висаджено 58,5 га лісу, а за 
весь період ця площа збільшується в рази. Щорічно вони прибирають ліс від 
захаращень на площі не менше 10 га. По обидва боки протяжністю 9 км 
обсадили вербовими живцями береги річки Очеретянка. Вже давно стало 
традицією виготовлення школярами шпаківень та годівничок для птахів і їх 
підгодівля, розселення мурашників.  

Шкільне учнівське лісництво стало кузнею вчених. Так, випускники 
школи ХХІ століття, Валерій Миколайович Плакса та Тетяна Борисівна 
Зведенюк захистили дисертаційні роботи і отримали звання кандидатів с/г 
наук, Максим Сергійович Ткачук навчається в аспірантурі Національного 
університету біотехнологій та природокористування, Олександр Мнюх 
працює старшим науковим співробітником НПП «Мале Полісся», 
виконуючи дисертаційну роботу по дослідженню вільхи чорної, 
сформованої в зоні Малого Полісся під керівництвом д.c/г.н., професора 
І.М.Сопушинського. 

Сьогодні 29 колишніх вихованців учнівського лісництва працюють у 
сфері лісового господарства на різних посадах. Серед них - лісники, майстри 
лісу, інженери лісових культур, помічники лісничих, лісничі. П’ять 
пліщинських випускників нині навчаються у лісівничих вищих навчальних 
закладах, ще двоє готуються вступити до НЛТУ України. 

Для інтенсифікації підготовки юних друзів лісу і профорієнтаційної 
роботи в школі, за допомогою лісівників, оформлено клас учнівського 
лісництва та істотно покращилася матеріально-технічна база самої школи. 

Звичайно, що простій сільській школі було б важко досягнути таких 
результатів без допомоги шефів-лісівників. Тут відчувають взаєморозуміння 
і постійну підтримку керівництва Хмельницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства, в особі начальника управління, 
Відмінника лісового господарства, Заслуженого лісівника України Лісового 
Віталія Митрофановича та його першого заступника, голови Товариства 
лісівників Хмельницької області, Заслуженого лісівника України Хоптинця 
Володимира Михайловича. Безпосередню участь у роботі учнівського 
лісництва приймають директор ДП «Шепетівське лісове господарство» 
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Відмінник лісового господарства Сасюк В. М., головний лісничий 
Заблоцький О. В., лісничі Пліщинського та Кам’янківського лісництв 
Савчук М. В. та Відмінник лісового господарства Мартинюк Ю.В., інженер 
лісових культур А. О. Кирильчук.  

Вони, незважаючи на завантаженість виробничими справами, 
знаходять час не тільки на практичну допомогу юним лісівникам, а й на 
лекційну форму роботи, знайомлячи дітей з основами дендрології, 
лісівництва, захисту лісу та інноваційними технологіями. Під час 
проведення занять доносять не тільки загальновідомі характеристики про ту 
чи іншу деревну, або кущову породу, а й наводять цікаві факти з міфології 
та топоніміки. Таким чином заняття з цих предметів стають дуже цікавими 
для дітей. Посильну допомогу надають їм і науковці Національної Академії 
наук та ВНЗ України.  

В спекотному 2015 році юним лісівникам вдалося поповнити 
дендропарк саджанцями ялиці одноколірної, ялини колючої та ялини 
звичайної. 

На початку осені - 9 вересня 2015 року вони приймали у своїй школі 
юних лісівників з 22-х областей України - учасників ІХ Всеукраїнського 
зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів. Під час цього зльоту юні лісівники ще раз вибороли переможні 
перші місця в командному та індивідуальному заліках і отримали відповідні 
призи, дипломи, грамоти та почесне звання «Зразкове учнівське лісництво». 

Незважаючи на вагомі успіхи у діяльності учнівського лісництва, його 
керівництво і вихованці не думають зупинятися на досягнутому, а у 
перспективі намітили нові дослідження лісу та розширення території 
шкільного дендропарку на всю площу урочища «Панський сад», а це 
значить, що потрібно додатково окультурити і заліснити майже 7 гектарів 
площі.  

Мабуть, немає в Україні багато таких сіл як Пліщин, де б за кілька 
десятиліть сільські вчителі вивчили й виховали у школі для вітчизняної 
науки майбутніх вісім науковців, четверо з яких -зі ступенями докторів наук.  

Відрадно й те, що сучасна сільська школа не порушила давніх 
традицій і двоє її випускників, уже в незалежній Україні, отримали вчений 
ступінь кандидатів сільськогосподарських наук, сьогодні один випускник - 
працює старшим науковим співробітником Національного природного 
парку «Мале Полісся», ще двоє - навчаються в аспірантурі.  

Керівництво учнівського лісництва, прагне не тільки розширювати 
тематику науково-дослідницьких робіт, а й вселяти надію в юних лісівників, 
у процесі проведення профорієнтаційної роботи намагається допомогти їм 
визначити для себе майбутню спеціальність, переконує своїх вихованців, що 
важливо на початковому етапі повірити в себе і свої сили, переконатись у 
правильності обраного шляху та наполегливо йти до омріяної мети.  

Життя показало, що керівнику учнівського лісництваі його 
вихованцям часто вдається здійснювати задумане. 
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Хочеться вірити, що юні лісівники Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. будуть 
гідною зміною своїм трудолюбивим попередникам і зможуть ефективно 
розвивати лісогосподарський комплекс рідного краю та незалежної України.  
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БУРТИНСЬКЕ УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО: ЗБЕРЕЖЕМО ВЕЛИЧ 
РІДНИХ ЛІСІВ 

Проценко Галина Дмитрівна  
Буртинська ЗОШ І-ІІІ ст. Полонського району Хмельницької області  

З любові до рідного краю, 
матері-землі починається людина. 
Михайло Стельмах 

Серед мальовничого Полонського лісу розкинулося невеличке село 
Буртин. Це прекрасний наш рідний край, населений працелюбними людьми, 
патріотами малої батьківщини. Природним багатством населення є наш ліс, 
який дає нам деревину, ягоду, гриби, цілющі лікарські рослини,естетичну 
насолоду, захищає від сильних вітрів. Вивчити, раціонально 
використовувати,зберегти для наступних поколінь ці природні дари, 
навчити бути в гармонії з природою – це головне завдання,яке стоїть перед 
педагогічним колективом Буртинської загальноосвітньої школи І- ІІІ 
ступенів та працівниками Полонського лісництва. Ці завдання допомагає 
впроваджувати в повсякденному житті робота з учнями в учнівському 
лісництві.  

Буртинське учнівське лісництво Полонського району було створено в 
1969 році на угіддях Полонського лісництва за ініціативою дирекцій 
Буртинської середньої школи та Шепетівського держлісгоспу.  

Першим керівником і наставником у юних лісівників стали лісничий 
Полонського лісництва Казимир Васильович Беркута та вчитель біології 
Леонід Федорович Присяжнюк. Учнівський колектив шкільного лісництва 
був сформований з 18 учнів 7-10 класів, за якими було закріплено 4 га лісу. 

Основною метою його діяльності стало поглиблення в буртинських 
учнів знань про ліс, активна участь їх у лісогосподарських роботах і 
виховання почуття любові й бережливого ставлення до природи рідного 
краю, котра з кожним роком все більше й більше потребувала раціонального 
підходу до використання її ресурсів, а також обов’язкового відновлення 
місцевих лісових багатств та їх охорони. 

В 1970 році юні лісівники та їх наставники активно включились у 
третій тур республіканської природоохоронної естафети «На краще 
внутрішнє і зовнішнє озеленення загальноосвітніх шкіл». Навесні й восени 
вихованці учнівського лісництва висадили 350 фруктових і декоративних 
дерев, 178 кущів, заклали парк та квітники біля братської могили радянських 
воїнів, які загинули, визволяючи село Буртин від німецько-фашистських 
окупантів у роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. під час другої 
світової війни.  

Їх плідна праця не залишалась непоміченою - в 1971 році за активну 
участь в цій естафеті та досягнуті успіхи в роботі по охороні і збагаченню 
природи Буртинське учнівське лісництво було нагороджене Почесною 
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грамотою Міністерства освіти Української РСР та Центрального Комітету 
Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України.  

Починаючи з 1971 року юні лісівники були активними учасниками 
природоохоронної трудової акції «Зеленбуд» піонерської мічурінської 
п’ятирічки (1971-1975 рр.) і плідно працювали над озелененням свого села й 
шляхів. Учасники цієї трудової дитячої зеленої естафети також створили 
колекційну ділянку квітів на шкільній навчально-дослідній ділянці, 
старанно вирощували сіянці лісових культур у лісовому розсаднику 
Полонського лісництва.  

За активну участь буртинських школярів в обласному громадському 
огляді та виконанні заходів по охороні й раціональному використанню 
природних ресурсів області Буртинська середня школа була двічі 
нагороджена Грамотою виконкому Хмельницької обласної Ради народних 
депутатів (в 1977 р. та в 1978 р.).  

За підсумками обласного конкурсу на краще шкільне лісництво та 
результатами роботи колективу юних лісівників у 1976 році Буртинське 
шкільне лісництво (лісничий - учень 8 класу Сергій Білявський) було 
визнано одним із кращих учнівських лісництв Хмельниччини.  

В 1975 році учнівське лісництво очолила вчитель біології Галина 
Дмитрівна Мамчур, під керівництвом якої юні лісівники проводили 
дослідницьку роботу, пошук і виявлення рідкісних та зникаючих видів 
рослин. В кварталі 67, ділянці 20 на площі розселення 0,2 га ними було 
виявлено і взято під охорону Азалію понтійську (рододендрон жовтий) - 
декоративний кущ. Ця реліктова рослина - представник третинної флори, що 
існувала близько 25 мільйонів років тому. Незабаром у державному лісовому 
заказнику «Полонський» Азалію понтійську було паспортизовано (паспорт 
№ 78/117) і згідно з рішенням виконкому Хмельницької обласної Ради 
депутатів трудящих від 15.05.1975 року № 132 взято під охорону як пам’ятку 
природи місцевого значення. 

Також до лісових пам’яток природи віднесено Дуб черешчатий, який 
становить генетичний резерват високопродуктивного дубового насадження 
віком 85 років. Основні його насадження у кварталі 64, ділянці 12. Згодом 
було видано паспорт № 256 на пам’ятку природи місцевого значення «Дуб 
черешчатий» та взято об’єкт під охорону, згідно з рішенням виконкому 
Хмельницької обласної Ради народних депутатів від 15.10.1996 року № 225.  

Юні лісівники були активними учасниками тематичних презентацій 
діяльності учнівських лісництв під час щорічних обласних профільних 
виставок. Ними були виготовлені колекції «Насіння деревних та кущових 
порід Полонського лісництва», «Зрізи деревних та кущових порід 
Полонського лісництва», «Отруйні рослини нашої місцевості» тощо.  

7 червня 1983 року на базі Красилівського лісництва відбувся перший 
обласний зліт юних лісівників Хмельниччини в якому взяли активну участь 
члени делегації Буртинського шкільного лісництва, де успішно 
презентували здобутки своєї практичної діяльності. 
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У квітні 1990 року керівник шкільного лісництва Галина Дмитрівна 
Мамчур була нагороджена Почесною грамотою Хмельницького обласного 
управління народної освіти за активну участь в організації обласної виставки 
кращих робіт трудових об’єднань школярів, гуртків юннатів, юнацьких 
секцій Товариства охорони природи за 1989 рік, а учень 7 класу Сергій 
Поварнін - нагороджений путівкою в республіканський оздоровчий табір 
«Молода гвардія».  

В 1995 році управління освіти Хмельницького облвиконкому 
нагородило Почесною грамотою Галину Дмитрівну Проценко за досягнуті 
успіхи в екологічному вихованні учнівської молоді та з нагоди 70-річчя 
юннатівського руху в Україні.  

З 1996 року по 2000 рік лісничим Полонського лісництва був Микола 
Іванович Мангушев, а з липня 2000 року лісничим став Олег Вікторович 
Будник, які опікувались юними лісівниками. 

В 2004-2005 навчальному році керівником шкільного лісництва був 
вчитель географії Дмитро Францович Санкевич. Включившись у 
Всеукраїнську акцію «Ліси для нащадків», у квітні 2004 року юні лісівники 
висадили під його керівництвом 16 тисяч саджанців сосни і ялини на площі 
2 га та провели догляд за молодими саджанцями на площі 4 га.  

Протягом навчального року вихованці шкільного лісництва 
проводили дослідницьку роботу в державному лісовому заказнику 
«Полонський», де вивчали цінні породи і рідкісні рослини з метою їх 
охорони та збереження.  

За її результатами юний лісівник шкільного лісництва, учень 8 класу 
Василь Проценко виступив з науково-дослідницькою роботою «Рідкісні 
рослини державного лісового заказника «Полонський» на обласному 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт і виборов почесне ІІІ місце. 

У 2010 році за активною допомогою лісничого Полонського 
лісництва Олега Вікторовича Будника та майстра лісу Романа Мар’яновича 
Москви на пришкільній території нового приміщення Буртинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів учні з учителями заклали дендропарк, в якому було висаджено 11 
саджанців туї, 365 - спіреї, 15 - ялівця козацького, 350 - ялини звичайної на 
живопліт та 20 - туйовика японського.  

Взявши участь у Всеукраїнському конкурсі на краще озеленення 
шкільної та власної садиби «Красу і затишок - рідній оселі», вони висадили 
ще 190 плодових дерев і кущів, 520 саджанців каштанів, сосни, ялини, 
калини, смородини, малини. 

У 2011 - 2013 роках буртинські школярі були активними учасниками 
і призерами Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит», в 
рамках якого провели освітлення, огородження та інвентаризацію 15 
мурашників і санітарні роботи по очищенню реміз у 18-19 кварталах 
Полонського лісництва. 

Під час природоохоронних заходів «Біощита» в лісі юні лісівники 
покращили умови існування корисних мурашок, відновили 8 зруйнованих 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» 

144 

огорож мурашників, огородили 10 нових мурашників, провели санітарні 
роботи в ремізах 18 -19 кварталів та взяли під свій контроль стан мурашників 
у зоні масового відпочинку жителів села Буртин. 

В 2011 році Хмельницький ОЕНЦУМ нагородив вчителя біології 
Галину Дмитрівну Проценко Грамотою за високий рівень організації нею 
дитячої дослідницької роботи під час проведення заходів Всеукраїнського 
еколого-натуралістичного походу «Біощит» та вагомий внесок у справу 
екологічної освіти і виховання учнівської молоді та формування екологічної 
культури підростаючого покоління. 

В 2012 році буртинські юні природолюби взяли участь в обласному 
конкурсі «Гриби Хмельниччини», за підсумками якого вихованки шкільного 
гуртка «Юні екологи» Руслана Микиташ, Віта Лівандовська та Віка 
Блонська стали переможцями і були нагороджені грамотами Хмельницького 
ОЕНЦУМ, а результати їх природничо-краєзнавчої роботи вони ввійшли 
поіменно в навчальний посібник «Гриби Хмельниччини». 

В 2012 році з ініціативи випускників школи започатковано посадки 
фруктових дерев і уже 1 вересня 2015 року в шкільному саду росло 22 яблуні, 
висаджені випускниками. 

У вересні 2013 року одинадцятикласниця Руслана Микиташ була 
відзначена Подякою Хмельницького ОЕНЦУМ за змістовність і творчий 
підхід до виконання творчої науково-дослідницької роботи, представленої 
нею на обласній дитячій науково-практичній конференції з питань 
виконання школярами дослідницьких робіт під керівництвом науковців і 
провідних фахівців у галузі лісового господарства. Того ж року з 
індивідуальною роботою: «Ареал поширення вищих спорових рослин 
відділу Папоротеподібні в Полонському лісництві» вона стала переможцем 
І туру районного етапу та призером обласного етапу(ІІ місце) конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. 

Науковий керівник Руслани Галина Дмитрівна Проценко була 
нагороджена Грамотою Хмельницького ОЕНЦУМ за сумлінну працю та 
вагомий особистий внесок в організацію наукової дослідницько-
експериментальної роботи учнів в галузі природознавчих наук під 
керівництвом науковців та висококваліфікованих фахівців народного 
господарства. 

Важливе місце в організації праці буртинських школярів посідають 
лісогосподарські роботи під керівництвом лісівників-наставників. Щорічно 
ними проводяться значні роботи з очищення лісу на площі в 10 га, догляду 
за розсадником на площі 1,8 га. Також вони щорічно беруть активну участь 
у заходах Дня довкілля, а протягом літа - разом з батьками проводять збір 
лікарських рослин. 

Кожної весни в шкільній майстерні юними природоохоронцями 
виготовляється до 40 шпаківень, які вони розвішують на деревах. Під час 
підготовки й проведення свята «День зустрічі птахів» у 2014-2015 
навчальному році ними було виготовлено і розвішано у лісі 265 шпаківень. 
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В історії діяльності учнівського лісництва Буртинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів були періоди злетів і здобутків, іноді 
траплялись об’єктивні обставини, які не сприяли юним лісівникам та їх 
наставникам у досягненні нових успіхів лісогосподарської праці.  

Новим етапом діяльності учнівського лісництва на базі Полонського 
лісництва став договір про співпрацю, укладений з 1 вересня 2015 року між 
школою і ДП «Шепетівський лісгосп».  

Тепер керівниками шкільного учнівського лісництва є учитель 
біології Галина Дмитрівна Проценко та лісничий Полонського лісництва 
Олег Вікторович Будник. До складу лісництва входять 34 учні 6-11 класів, 
об’єднані у дві ланки: ланку охорони диких звірів та ланку збору лікарських 
рослин і ягід. 

На загальних зборах лісничим учнівського лісництва було обрано 
учня 11 класу Максима Главацького, а техніками-лісівниками - Андрія 
Мазярського (10клас) та Романа Мазярського (9 клас). 

Дирекція ДП «Шепетівський лісгосп» закріпила за учнівським 
лісництвом 34-35 квартали Полонського лісництва на площі 107 гектарів. В 
34 кварталі закріплено 0,01 га лісового розсадника, де проводяться роботи 
по догляду за посівами ялини звичайної, дуба червоного, сосни звичайної. 

В жовтні 2015 року вихованці учнівського лісництва брали активну 
участь в операціях «Жолудь» та «Мурашка», під час яких ними було 
огороджено 5 мурашників в 34 кварталі та зібрано 100 кг. жолудів. 

Напередодні цих заходів, у вересні цього ж року, вони долучались до 
ІХ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, відвідали зразкове 
учнівське лісництво «Пліщинське» Шепетівського району, де з цікавістю 
знайомились з досвідом роботи юних пліщинських лісівників та їх 
наставника, вчителя хімії, відомого педагога-новатора Миколи Андрійовича 
Зведенюка. 

Особливу турботу щодо матеріального забезпечення діяльності 
Буртинського учнівського лісництва і його вихованців проявляють директор 
ДП «Шепетівський лісгосп» Володимир Михайлович Сасюк та його 
підлеглі. 

Дбайливим наставником для юних лісогосподарів під час виконання 
робіт у лісовому розсаднику став лісівник Ігор Миколайович Райковський, 
який завжди проводить їм інструктажі з безпеки праці, розповідає про 
особливості догляду за саджанцями ялини звичайної, дуба червоного, сосни 
звичайної. На заняттях гуртка юних лісівників-дендрологів гуртківців - 
старшокласників наставники ознайомлюють з правилами безпечної 
поведінки в лісі учнів середніх і старших класів. 

Юні лісівники з повагою ставляться до своїх старших наставників-
лісівників Полонського лісництва, щорічно й щиро вітаючи їх з професійним 
святом - Днем працівників лісу.  

Сьогодні особливу увагу в учнівському лісництві приділяють 
збереженню юними лісівниками трудових традицій попередніх поколінь і 
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проведенню його вихованцями природоохоронних заходів та дослідницької 
роботи по вивченню рідкісних і зникаючих рослин Полонського лісництва 
та рідного краю. 

Життя підтверджує, ліс – це найважливіша складова природи, яка 
вкрай негативно реагує на непродумане втручання з боку людини у його 
біологічне життя. А тому наше завдання – виховати в наших учнях Людину, 
яка буде жити в пошані до Природи, навчиться тільки раціонально, науково 
обґрунтовано користуватися лісом, забезпечить невиснаженість лісових 
ресурсів та нарощуваність їх природного потенціалу. 
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ЯК ЗРОСТИТИ ЕКОЛОГІЧНО КОМПЕТЕНТНУ І ДУХОВНО 
БАГАТУ ОСОБИСТІСТЬ  

Мінченко Тетяна Олександрівна 
Директор Балаклеївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 
Смілянської районної ради Черкаської області  

Зростити екологічно компетентну і духовно багату особистість, яка 
відчуває свою відповідальність за збереження та примноження природних 
багатств, яка в своїй господарській діяльності вміло користується дарами 
природи та за жодних обставин не завдасть їй шкоди – ось одне із ключових 
завдань Балаклеївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 
Смілянської районної ради Черкаської області та Державного підприємства 
Смілянське лісове господарство. 

«Як у лісі гукнеш, так і одгукнеться» – ця народна мудрість для наших 
учнів та випускників стала глибоким власним переконанням завдяки тісній 
багаторічній співпраці школи із Смілянським лісовим господарством. На 
його базі вже 10 років працює шкільне лісництво, де учні опановують ази 
професії лісівників. 

На уроках лісництва наші вихованці здобувають спеціальні знання та 
розвивають практичні вміння, які збагачують їхні уявлення про природні 
явища, сприяють формуванню культури взаємодії з природою, а головне – 
дають можливість поводитися з природою вміло, обережно, професійно.  

Наші учні вміють живцювати декоративні рослини, доглядати за 
ними; із власного досвіду знають, що таке бусольна зйомка, як вирощується 
шкілка новорічних ялинок, як заготовлюється насіннєвий матеріал лісових 
культур.  

Так з неабияким інтересом школярі вивчають сучасну технологію 
вирощування лісової культури дуба звичайного як посадкового матеріалу із 
закритою кореневою системою.  

У 2005 році на території школи було закладено парк на честь 60 – 
річчя перемоги українського народу у Другій Світовій війні, який 
доглядають самі учні. Цьому передувала велика дослідницька робота 
школярів. 

Щоб поповнювати колекцію парку рідкісними декоративними 
зеленими насадженнями, члени шкільного лісництва влітку вже п’ятий рік 
поспіль закладають парники при школі та у Смілянському лісництві 

Практико-зорієнтована діяльність дає можливість залучати дітей до 
активної дослідницької роботи. Так юні лісівники зібрали велику колекцію 
гербарію деревних та чагарникових порід рослин. Під керівництвом Н. В. 
Мінченко учні провели спеціальні дослідження, результати яких 
представили в науково-дослідній роботі «Живцювання декоративних 
рослин».  

Юні лісівники нашої школи є активними учасниками багатьох 
екологічних акцій та природничих конкурсів. 
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Душевна небайдужість породжує бажання захистити, врятувати, 
знайти шляхи подолання екологічних загроз. Так, два роки тому члени 
шкільного лісництва оголосили акцію «Врятуємо дерева від американської 
гусені!». 

Щороку влітку при школі діє профільний табір «Лісовичок», який 
фінансується Смілянським лісгоспом.  

Наші учні багато подорожують. 
Сім випускників школи своє професійне життя пов’язали з лісовим 

господарством. Троє із них уже сьогодні працюють у Смілянському 
лісництві. 

Цей рік є ювілейним. Ми відзначаємо десять років з дня заснування 
Смілянського шкільного лісництва. 
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УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА –МАЙБУТНЄ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ 

Лека Алла Корнилівна 
Карапчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вижницького району 
Чернівецької області 

Буковина… По всьому горизонту димчастий контур гір. І ліс, ліс… 
зелений, дрімучий…це мій дім і моє життя! 

«Якби Господь вирішив провести свою відпустку на Землі, то 
неодмінно вибрав би для цього Буковину». Ця говірка австрійської доби 
правдоподібно віддзеркалює красу благословенного куточка, де ми живемо, 
адже на порівняно невеличкій території сконцентровані всі принади й чари, 
що так рясно піднесла людині Природа.  

Ліс – це велика «книга природи», скарб для всіх. У збереженні цього 
скарбу і примноженні його багатств є часточка праці юних лісівників. Шлях 
від крихітної насінинки до стрункої смереки чи славетного бука нелегкий і 
тривалий. Скільки ж потрібно затратити впродовж років наполегливої праці, 
щоб з тендітних саджанців виросли дерева!  

Буковина - лісовий край зі славними традиціями, які передаються 
лісівниками від батька до сина, від досвідченого старшого покоління до 
молодшого. 

Як з насінини «народжується» дерево, так з учнівських лісництв 
«народжуються» кадри для лісової галузі Чернівеччини. Одним із таких 
учнівських лісництв є Карапчівське учнівське лісництво, що на Вижниччині. 
Саме в цьому чарівному куточку Буковини 7 грудня 2009 року розпочало 
свою роботу Карапчівське учнівське лісництво.  

В учнівському лісництві задіяно 18 школярів. Органом діяльності є 
учнівська рада, яка складається з голови ради, заступника, природознавця та 
майстрів з охорони природи. Робота в учнівському лісництві побудована на 
принципі самоврядування. Метою учнівського лісництва є забезпечення 
потреби школярів у здобутті знань, трудових умінь і навичок в галузі 
лісівництва, сприяння вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони 
природи, використання та відтворення лісових ресурсів, а також вибору 
майбутньої професії.  

За період існування члени учнівського лісництва набули певного 
досвіду, мають певні досягнення. Вся наша робота спрямована на виховання 
в учнів екологічного мислення, розуміння важливого значення лісу в житті 
людини. 

Під час навчання діти дізнаються про ліси рідного краю та їх 
значення, проблеми догляду за ними, збереження і захисту від пожеж, 
хвороб та браконьєрів. Роль лісу в житті людини, особливо на сучасному 
етапі розвитку економіки, важко переоцінити. Люди використовують 
деревину як будівельний і паливний матеріал, сировину для хімічної та 
целюлозно-паперової промисловості. Ліс забезпечує збереження 
водного балансу, закріплення пісків, ярів і гірських схилів. Формуючи свій 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» 

150 

мікроклімат, він зберігає вологу, захищає ґрунти від заболочення, а також 
виконує важливу рекреаційну функцію, адже його екосистеми - величезне 
цілюще джерело здоров’я і найкраще місце для відпочинку. Ліс - це 
лабораторія, яка продукує кисень та поглинає шкідливі речовини. Годі 
знайти кращу природну аптеку з такою великою кількістю лікарських 
рослин, грибів і ягід. 

В учнівському лісництві учні дізнаються, що лісоводи країни 
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. 
Школярі з цікавістю й завзяттям допомагають їм у цій справі, навчаються 
лісогосподарської справи.  

Одним із найцікавіших напрямків учнівського лісництва є науково – 
дослідницька діяльність – а саме: робота над науково – дослідницькими 
проектами, вихованці учнівського лісництва беруть участь у науково – 
практичних конференціях, семінарах, які проводить Національний 
Природний парк «Вижницький», беруть участь у конкурсах – виставках 
пошукових та дослідницьких робіт. Виконуючи дослідницьку роботу, 
вихованці вчаться на основі своїх спостережень узагальнювати та робити 
висновки, а також застосовувати набуті знання в практичній роботі.  

Разом з науковцями Національного Природного парку «Вижницький» 
та кафедри ботаніки, лісового і садово – паркового господарства 
Чернівецького Національного університету імені Ю. Федьковича проведено 
такі дослідження, зокрема: «Созологічна характеристика рослинного 
покриву Національного Природного парку «Вижницький», 
«Природоохоронна характеристика рослинного покриву Вшківецького 
лісництва», «Вивчення орнітофауни парку – пам’ятки садово – паркового 
мистецтва «Карапчівський», «Природоохоронна характеристика парку – 
пам’ятки садово – паркового мистецтва «Карапчівський» та інші. 

Вихованці учнівського лісництва, крім навчального процесу і 
отримання теоретичних знань з лісової справи, виконують практичну 
роботу, вивчають екологічні закони, вчаться охороняти ліси і природу в 
цілому, отримують профорієнтаційні знання, вивчають новітні електронні 
технології у веденні лісового господарства, а саме познайомилися з 
електронним обліком деревини лісу, займаються впровадженням 
інноваційних технологій у вирощуванні лісових культур на лісорозсаднику, 
де закладено клоновану лісонасіннєву плантацію модрини європейської та 
японської. 

Одним з важливих напрямків роботи учнівського лісництва 
вважається профорієнтаційний. Вихованці Карапчівського учнівського 
лісництва щороку поповнюють студентські лави навчальних закладів, які 
готують спеціалістів для лісової галузі. Упродовж лише 2011 – 2015 років 
дев’ять випускників стали студентами Сторожинецького лісового коледжу, 
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один випускник вступив до Львівського Національного Лісотехнічноо 
університету та два випускники навчаються у Київському Національному 
університеті біоресурсів та природокористування, три випускники 
працюють на робітничих посадах у Вашківецькому лісництві ДП 
Берегометського ЛМГ.  

Зерна любові, висіяні в дитячих душах мудрими дорослими руками, 
проростають добірним зерном в юності і колосяться на дорослих стежках. 

Важливим показником результативності роботи учнівського 
лісництва є участь вихованців у Всеукраїнських конкурсах «Мій рідний край 
— моя земля», «Юний селекціонер», «Юний дослідник», «Людина та ліс»; 
трудових акціях: «Дослідницький марафон», «Збережи ялинку», 
«Юннатівський зеленбуд», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Плекаймо сад», 
«Посади своє дерево», «День Землі» тощо; зустрічах з ветеранами галузі, 
обміні досвідом, майстер-класах на Всеукраїнських та регіональних зльотах 
членів учнівських лісництв. 

Цього року нашому учнівському лісництву виповнюється 7 років, 
воно досить молоде, але спрямоване на перспективу. Основне завдання 
нашого закладу полягає у підвищенні ефективності й якості організації 
роботи учнівського лісництва, створенні оптимальних умов для проведення 
навчальних та практичних занять із лісового господарства, організації 
дослідницької, природоохоронної роботи, здійснення допрофесійної 
підготовки учнів. Але багато ще питань залишається без чіткої відповіді: чи 
будуть і як будуть працювати учнівські лісництва в часи оптимізації мережі 
шкільних закладів, за якими програмами здійснюватиметься навчання, як 
інтегрувати вихованців учнівських лісництв у систему безперервної лісової 
освіти, зокрема прийом на бюджетні місця у вищі учбові заклади; як 
перетворити кожну школу в прекрасний сад з ландшафтним дизайном і ще 
багато інших питань. 

Учнівське лісництво – пропонує нам цікаві форми роботи, викликає 
зацікавленість проблемами лісу, вчить бути справжніми фахівцями 
лісівничої галузі, дозволяє набути багато корисних практичних навичок, 
жити у гармонії з природою. 
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ПОЛЯНСЬКЕ УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО – ШКОЛА ДБАЙЛИВИХ 
ГОСПОДАРІВ ЛІСУ 

Мельник Дмитро Сергійович 
Полянське учнівське лісництво «Лісова казка» Полянського НВК 
Хотинського району Чернівецької області  

Учнівські лісництва є добровільними об’єднаннями школярів, 
призначенням яких є проведення систематичної навчально-пізнавальної та 
практичної природоохоронної діяльності учнів в лісі – своєрідній школі під 
блакитним небом.  

12 серпня 1968 року спільною постановою Міністерства освіти УРСР 
і Міністерства лісового господарства УРСР було затверджено «Положення 
про шкільне лісництво». У 1969 році з ініціативи молодої вчительки 
трудового навчання Полянської середньої школи Банар Зінаїди Філімонівни 
і тодішнього лісничого Клішківецького лісництва Масана Миколи 
Олександровича, за підтримки адміністрації Хотинського лісокомбінату і 
адміністрації Хотинського районного відділу освіти, на базі Полянської 
середньої школи було створено Полянське учнівське лісництво «Лісова 
казка». Основною метою його створення стало виховання у підростаючого 
покоління шанобливого ставлення до природи, ознайомлення та 
безпосередня участь шкільної молоді у створенні нових лісів, роз'яснення 
широким колам громадськості важливості створення лісових насаджень, як 
одного з основних компонентів збереження біорізноманіття та екологічної 
рівноваги на планеті. З дня створення учнівського лісництва в 1969 році і 
протягом більш, ніж 40 років (до 2009 року) керівником шкільного лісництва 
незмінно була Банар Зінаїда Филимонівна. Завдяки її енергійності, 
ентузіазму і ініціативності за кілька років Полянське учнівське лісництво 
стало одним з кращих учнівських лісництв України. А в 1976 році на 
Всеукраїнському конкурсі учнівських лісництв у м. Києві учнівське 
лісництво зайняло І почесне місце, за що Міністерством лісового гос-
подарства Української PCP було нагороджене вантажним автомобілем ГАЗ-
52. 

За 47 років функціонування Полянського учнівського лісництва його 
вихованцями стали понад 1500 учнів школи.  

Через роботу в учнівському лісництві пройшло вже два покоління 
випускників Полянської середньої школи. Для прикладу, в1972-1973 роках 
лісничим учнівського лісництва був Одажій Володимир Пилипович, 
нинішній працівник лісгоспу, через 30 років, у 2003 році вихованцем 
учнівського лісництва став його син Іван. У 1987-1988 роках - лісничим 
учнівського лісництва був Мельник Дмитро Сергійович (нинішній керівник 
учнівського лісництва), а вже через 20 років у 2006-2008 роках, лісничим 
учнівського лісництва став його син Дмитро, а іще через 5 років, у 2013 році 
і по даний час, на цій посаді його дочка Ольга. І таких прикладів можна 
привести дуже багато. 
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То не солдат , який не мріє стати генералом і то не дитина , якій не 
хочеться якнайшвидше вирости. Вихованці учнівського лісництва мріяли 
про самостійне життя, про те, що б присвятити його вирощуванню та охороні 
лісу. І майже кожен, хоч на мить, уявляв себе лісівником. Чому? А тому що 
лісництво, створене в школі, прищеплює любов до природи та професії 
лісівника не на рік чи на два, а на все життя. І багато із випускників пов’язали 
своє життя з лісом. Спілкуючись із ними, можна зробити висновок, що вони 
жодної миті свого життя не шкодували про це. 

Першим лісничим учнівського лісництва був Матеїк Микола 
Дмитрович, який все своє життя відпрацював в Хотинському лісгоспі. 

Вихованцями учнівського лісництва в минулому були, без 
перебільшення сказати, десятки, а то і сотні працівників лісгоспу, які 
працювали, а значна частина працює до цього часу, на підприємстві. 

Згадаю тільки тих, хто був у свій час лісничим учнівського лісництва. 
Матеїк Володимир Дмитрович - працював робітником цеху 

переробки деревини Клішківецького лісопункту. Зараз викладач 
Сторожинецького лісового технікуму. 

Одажій Володимир Пилипович - інженер лісових культур лісгоспу. 
Глушко Валентина Дмитрівна - працювала бухгалтером 

Ломачинського лісництва. 
Головатий Борис Миколайович - працював майстром Клішківецького 

лісопункту, передчасно помер від тривалої тяжкої хвороби. 
Семенко Людмила Вергілівна - бухгалтер Клішківецького лісництва. 
Стрільчук Дмитро Іванович - лісничий Садгірського лісництва 
Мельник Дмитро Сергійович - колишній старший майстер 

Клішківецького лісництва. 
Козачок Ігор Олександрович - головний інженер підприємства. 
Балахтар Ілля Вікторович - помічник лісничого Клішківецького 

лісництва. 
Дарчук Володимир Миколайович - лісничий Клішківського лісництва 
Дарчук Тарас Володимирович - старший майстер лісу Клішківецького 

лісництва. 
А взагалі - майже 480 (за неповними даними) вихованців Полянського 

учнівського лісництва закінчили «лісові» учбові заклади і працюють на 
підприємствах лісової галузі, як різних областей України, так і в різних 
куточках колишнього Радянського Союзу. 

В Чернівецькому управлінні лісового господарства 1 працівник є 
вихованцем учнівського лісництва, Чернівецькому держлісгоспі працюють 
троє колишніх вихованців учнівського лісництва, Хотинському 
держлісгоспі 8 працівників, в Клішківському лісництві із 40 працівників 32 
вихованці учнівсько лісництва, в Клішківському лісопункті 20 працівників, 
в НПП «Хотинський» 2 працівники.  
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Також багато є трудових династій, які працюють в галузі лісового 
господарства у другому і третьому поколіннях. Юні лісоводи продовжують 
справу своїх батьків та дідів. 

У 1979 році в Полянському шкільному лісництві створений кабінет 
лісового господарства, де зібрані матеріали для проведення теоретичних та 
практичних занять з Основ лісового господарства. 

Вихованці шкільного лісництва беруть активну участь у проведенні 
лісогосподарських, лісокультурних і лісозахисних заходів, які відбуваються 
в лісових масивах Клішківецького лісництва. 

Працівники Хотинського держлісгоспу часті гості в нашій школі, учні 
з нетерпінням чекають цих зустрічей. 

Уже традиційно вихованці учнівського лісництва є призерами 
конкурсів в галузі лісівництва в області, а також і на всеукраїнському рівні. 

Протягом багатьох років в Полянське шкільне лісництво приїзжають 
з метою перейняття досвід роботи колеги не тільки з інших районів області, 
а й з інших областей України. 

Полянське учнівське лісництво продовжує залишатися серед кращих 
учнівських лісництв і надалі пропагує і заохочує учнів до вибору професії 
пов′язаної з лісовою справою. 
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РОЛЬ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ 
ІНТЕРЕСІВ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Кузьмінська Валентина Василівна  
КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 

В умовах оновлення змісту освіти, профілізації старшої 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 і навичок дослідницької роботи, 
суспільно-корисної та виробничої діяльності школярів, а також є важливою 
сходинкою задоволення освітніх потреб в сучасних умовах 
профорієнтаційного напрямку. 

Проблема професійного виховання підлітків та молоді завжди є 
актуальною. Поєднання навчального процесу, дослідницької та практичної 
роботи, культурно- дозвіллєвої діяльності з цього напрямку в учнівських 
лісництвах сприяє розвитку особистості, підготовці її до життя. 

На сучасному етапі учнівські лісництва відіграють значну роль у 
закладанні основ професійного становлення особистості. Практична 
спрямованість діяльності учнівських лісництв передбачає набуття учнями 
допрофесійних знань, умінь і навичок, орієнтацію на професійну діяльність 
у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, впровадження в життя 
інноваційних педагогічних технологій за умов інтеграції з наукою і 
виробництвом. 

Професійне виховання - це довгостроковий процес, який сприяє 
моделюванню професійно важливих якостей і функцій майбутнього 
спеціаліста. 

Програма діяльності учнівських лісництв, гуртків юних лісоводів має 
на меті здійснити професійне виховання за двома напрямками: 

1. Допомогти учневі оволодіти професійно важливими 
навичками. 

2. Сприяти розвиткові компетентностей продуктивної творчої 
діяльності, самоосвіти соціальної, комунікативної 
особистості. 

Юні лісівники успішно використовують знання, уміння, навички, 
набуті під час навчання в лісництвах: 

 у трудовій та природоохоронній діяльності; 
 у громадській роботі; 
 в навчальній діяльності; 
 в домашньому господарстві; 
 у спілкуванні з друзями. 
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Учнівські лісництва Чернівецької області - це потужна сила у 
формуванні справжніх природолюбів, дбайливих господарів лісу. На 
сьогоднішній день в області налічується 25 учнівських лісництва та гуртків 
«Юних лісівників», «Лісівників-дендрологів», до роботи в яких залучено 
біля 700 учнів, які приймають 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.  

Якщо проаналізувати ситуацію з 2000 до 2012року то спостерігалась 
досить позитивна тенденція, кількість шкільних лісництв збільшилась з 10 
до 32. Цьому сприяла «Програма щодо забезпечення функціонування та 
розвитку учнівських лісництв Чернівецької області на період до 2005 року», 
затверджена Управлінням освіти і науки облдержадміністрації та 
Управлінням лісового господарства. Програма була орієнтована на 
зміцнення матеріально-технічної бази учнівських лісництв, покращення їх 
програмно-методичного забезпечення, змісту, форм і методів їх діяльності. 

На разі в області діє розроблена працівниками Чернівецького 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді ціла 
система заходів із визначення шляхів і методів відновлення та належної 
організації роботи учнівських лісництв. Зокрема, проводяться семінари для 
керівників учнівських лісництв та гуртків на яких визначається перспектива 
їх подальшого розвитку в умовах ринкової економіки, широко 
обговорюються питання підготовки кадрів для лісового господарства в 
сучасних умовах, аспекти організації лісівничо-екологічних досліджень в 
учнівських лісництвах та їх завдання щодо збереження і збагачення лісової 
флори та фауни. Крім того, розроблено ряд інструктивно-методичних порад 
з питань організації і проведення дослідницької роботи, методичні 
рекомендації щодо ведення практичної роботи в шкілках і лісорозсадниках, 
методику проведення екскурсій в лісі, в дендрарії тощо.  

Найбільше уваги розвитку учнівських лісництв приділяється в 
Сторожинецькому, Заставнівському, Вижницькому та Хотинському 
районах. Навіть в межах міста Чернівців в 2010 році на базі ЗНЗ № 31 було 
створене учнівське лісництво, яке вже має певні успіхи і досягнення.  

Юні лісівники краю здійснюють постійний нагляд за лісовими 
масивами, виконуючи значну практичну, природоохоронну, дослідницько-
експериментальну роботу, беруть активну участь у різноманітних 
конкурсах, трудових акціях, фахових змаганнях різних рівнів. 

Одним з кращих учнівських лісництв, які успішно здійснюють 
підготовку учнівської молоді до вибору майбутньої професії є Полянське 
учнівське лісництво Хотинського району - одне з найстаріших в 
Чернівецькій області. Для вивчення лісової справи у школі створений 
кабінет лісового господарства і профорієнтаційний зал, впроваджено 
теоретичний курс «Основи лісового господарства». Саме в цьому лісництві 
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вперше на Буковині було створено постійно діючу екологічну стежину, 
протяжністю 3 км, на якій здійснюється не тільки навчальна і виховна 
робота, а також значна і вагома дослідницько-експериментальна діяльність. 

За 47 років діяльності лісництва, понад 1500 учнів пройшли в ньому 
трудове загартування. З них - 480 учнів закінчили вищі і середні лісотехнічні 
учбові заклади і така ж кількість працюють в даній галузі в різних куточках 
нашої України і в країнах ближнього зарубіжжя. Лише в Клішковецькому 
лісництві Хотинського району із 40 працівників – 32 колишніх юних 
лісівників. В Хотинському держлісгоспі теж працює 8 інженерів лісового 
господарства, колишніх вихованців учнівського лісництва. 

Також, слід відмітити, що понад 50 випускників Плосківського 
учнівського лісництва Путильського району працюють в Путильському 
держлісгоспі, з них біля 30 закінчили Сторожинецький лісовий коледж.. 

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі в 
Долішьношепітському та Карапчівському учнівських лісництвах 
Вижницького району, учнівському лісництві Чорнівського НВК 
Новоселицького району, Старожадівському та Комарівського учнівських 
лісництвах Сторожинецького району та інших. Їх вихованці щорічно є 
студентами Сторожинецького лісового коледжу, кафедри ботаніки, лісового 
та паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів 
Чернівецького Національного Університету, Київського національного 
університету біоресурсів та природокористування, Львівського 
лісотехнічного інституту, інших навчальних закладів.  

Значну роль в підготовці учнівської молоді до вибору майбутньої 
професії відіграє організація дослідницько-експериментальної роботи. Вона 
має особливо важливе значення, як найбільш ефективний метод поєднання 
навчання з виробничою працею. Адже в процесі проведення дослідів з 
лісовими культурами в учнів виробляються певні трудові вміння та навички 
вирішувати ряд екологічних завдань. Учні не тільки надають своєю працею 
допомогу лісовому господарству, але й пропагують нові досягнення науки і 
передової практики з лісівництва. 

Серед кращих шкіл, які здійснюють реалізацію профорієнтаційних 
завдань через дослідницьку діяльність, слід відзначити Чорнівський НВК 
Новоселицького району, Старожадівський та Комарівський ЗНЗ 
Сторожинецького району, Карапчівський ЗНЗ Вижницького району, 
Плосківський ЗНЗ Путильського району, Полянський ЗНЗ Хотинського 
району, Стрілецькокутський ЗНЗ Кіцманського району, Горошовецький 
НВК Заставнівського району, Куликівський НВК Герцаївського району. 

Заслуговує на увагу досвід роботи Карапчівського учнівського 
лісництва вихованці якого в 2015 році разом з науковцями Національного 
природного парку «Вижницький» та кафедри ботаніки, лісового і садово-
паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича провели 
такі дослідження: «Созологічна характеристика рослинного покриву 
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Національного Природного парку «Вижницький», «Природоохоронна 
характеристика рослинного покриву Вашківецького лісництва», «Вивчення 
орнітофауни парку – пам’ятки садово паркового мистецтва 
«Карапчівський», «Природоохоронна характеристика парку – пам’ятки 
садово паркового мистецтва «Карапчівський» та інші. Ведеться робота по 
картуванню та захисті рідкісних видів рослин, які є на території села 
Карапчів. І хоча це лісництво ще молоде ( засноване в 2009 році) його 
юннати на обласному зльоті учнівських лісництв в 2015 році здобули І місце 
та право представляти Чернівецьку область на ІХ Всеукраїнському зльоті 
команд учнівських лісництв, який відбувся на теренах Хмельницької 
області. Юні лісівники гідно справились з поставленими завданнями, 
посівши ІІІ командне місце та ІІІ місце у конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт. 

Одним з кращих УЛ області є також і Чорнівське учнівське лісництво 
Новоселицького району. Важливим напрямком його діяльності є науково-
дослідницька робота. Співпрацюючи з науковцями Інституту біології, хімії 
та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича, юні лісівники в повному обсязі відчувають серйозність своєї 
праці. Так, у 2015 році, юннати провели дослідження по вивченню 
мірмекофауни, орнітофауни околиць с. Чорнівка, дослідили вплив окремих 
екологічних факторів на формування мішаних лісів, рельєфу місцевості на 
ріст і розвиток модрини європейської, дуба червоного та черешчатого та 
інші.  

Про результати своїх досліджень вихованці Чорнівського УЛ щорічно 
доповідають на різноманітних конкурсах обласного та всеукраїнського 
рівнів і є їх неодноразовими призерами та переможцями. Зокрема, в 2015 
році, юні лісівники стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Ліси для 
нащадків» та Всеукранської трудової акції «Юннатівський зеленбуд», посіли 
ІІ командне місце та І місце в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
на обласному етапі Всеукраїнського зльоту учнівских лісництв.  

З метою широкого залучення учнівської молоді до природоохоронної 
роботи, вдосконалення профорієнтації та формування надійного резерву 
кадрів лісогосподарської галузі в області розроблено ряд заходів та завдань, 
і є вже відчутні результати. У багатьох учнівських лісництвах традиційними 
стали свята до Дня працівників лісу, зустрічі з фахівцями та ветеранами 
лісового господарства, викладачами вузів і технікумів лісівничого профілю, 
науково-практичні конференції, участь у масових заходах, спрямованих на 
розвиток конкретних справ вихованців учнівських лісництв з оздоровлення 
навколишнього природного середовища тощо. 

Проведення всеукраїнських конкурсів та акцій під егідою 
Держдепартаменту лісового господарства України та Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді надають друге дихання 
руху юних лісівників. Щороку проводяться обласні зльоти представників 
учнівських лісництв, під час яких юні лісівники обмінюються досвідом 
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роботи, презентують свої досягнення в лісовій справі і обирають кращих, які 
представляють область на Всеукраїнських зльотах учнівських лісництв. 
Результатом цієї роботи є неодноразові перемоги юних лісівників 
Чернівецької області на всеукраїнському рівні. Зокрема, в 2009 році команда 
юних лісівників Буковини виборола Гран-прі на III Всеукраїнському зльоті 
учнівських лісництв в м. Рівне та право провести IV зліт у 2010 році на 
теренах Чернівецької області.  

Слід зазначити, що в продовж декількох років поспіль вихованці 
учнівських лісництв краю є призерами всеукраїнських конкурсів-захистів 
експериментально-дослідницьких робіт, всеукраїнського конкурсу «Ліси 
для нащадків», еколого-натуралістичного походу «Біощит», всеукраїнської 
трудової акції «Юннатівський зеленбуд» та інших. 

Для педагога перемоги учнів завжди свято, але всі ми розуміємо, що 
одним з основних завдань педагога є ознайомлення вихованців в процесі 
роботи в учнівських лісництвах не лише з лісом, а й з професією лісівника. 
Досвід показує, що більшість молодих спеціалістів, колишніх учнів 
шкільних лісництв, закріплюються на роботі в лісовій галузі за місцем 
проживання. Для багатьох юних лісівників захоплення лісом переростає в 
улюблену професію, справу їхнього життя. Тому, більше уваги розвитку і 
функціонуванню учнівських лісництв, слід приділяти не лише освітянським 
структурам, а й лісгоспам, обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства тощо. 

Тільки в тісній співпраці можна досягти вагомих результатів у 
вихованні відданих вартових природи, цілеспрямованих, ініціативних, 
творчих, які збережуть та примножать зелене мереживо України. 
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ВІДТВОРИМО ЛІСИ РАЗОМ 

Корень Тетяна Іванівна 
методист комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

Чернігівщина – це край лісів, садів, озер, річок. І ця багата природа 
буде в безпеці лише тоді, коли людина полюбить її просто за те, що вона 
прекрасна. Але краса така беззахисна, тендітна, ніжна. Вивчати, оберігати та 
захищати її - наше завдання. 

Багато змін відбулося в природі рідного краю, та хвилюють найбільше 
ті, з якими пов'язані екологічні проблеми – вирубка лісів. Збільшення 
кількості рослин, занесених до Червоної книги України, забруднення 
навколишнього середовища. 

Саме для виховання в учнів бережливого ставлення до природи, 
покращення екологічного навчання, поглиблення теоретичних знань з 
біології, набуття нових вмінь та навичок у галузі лісівництва, отримання 
відомостей про діяльність лісового господарства в області організовано 
роботу учнівських лісництв, які є однією з форм трудового навчання і 
виховання, залучення учнів до суспільно корисної праці, до охорони 
природи. Вони дають можливість виховувати любов до лісу, флори і фауни, 
допомагають пізнавати таємниці природи та природні багатства рідного 
краю.  

Поштовхом для створення шкільних лісництв на Чернігівщині стала 
робота ланки юних лісівників в Гурбинській середній школі Срібнянського 
району (керівник Іваненко Василь Павлович, директор школи), яка створена 
в 50-х роках минулого сторіччя. Члени ланки під керівництвом працівників 
лісового господарства посадили 163660 штук сіянців дерев в урочищах 
«Ярувате», «Лободерне», «Вишева».  

В 60-х роках минулого сторіччя працювали вже шкільні лісництва. Їх 
робота була організована в Козелецькому, Новгород-Сіверському, 
Городнянському, Ріпкинському, Щорському і Чернігівському районах.  

В 70-х роках в школах області було організовано роботу 20 шкільних 
лісництв. Ними охоплено 1900 учнів.  

В 80-х роках працювало 53 шкільні лісництва, до роботи в яких було 
залучено 2313 учнів. Серед кращих: Добрянське шкільне лісництво 
Ріпкинського району, Дроздівське шкільне лісництво Куликівського району 
та Авдіївське шкільне лісництво Сосницького району.  

Це був період закладання найбільших штучних лісів та дренажних 
лісосмуг. Юні лісівники тих часів надавали значну допомогу у вирощуванні 
садивного матеріалу, висаджували дерева і кущі, доглядали молоді 
насадження, збирали насіння дикоростучих рослин, лікарську сировину, 
гриби, ягоди, заготовляли корми та підгодовували птахів і звірів у зимовий 
період, обгороджували мурашники, виготовляли та розвішували шпаківні і 
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годівниці, охороняли ліс від пожеж. Юні лісівники були переможцями 
багатьох екологічних конкурсів, акцій. 

В 1986 році Чернігівщина стала однією з областей яка постраждала 
внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Наслідки Чорнобильського 
лиха не давали можливість учням в повному обсязі проводити 
природоохоронні і господарські роботи у відкритому ґрунті, в лісі та 
природних угіддях. В зв'язку з цим в 90-х роках продовжили свою роботу 7 
шкільних лісництв. 

В 2000-х роках почала відновлюватися діяльність учнівських 
лісництв. На початок 2014 року працювало 14 учнівських лісництв. 
Протягом останніх двох років відкрито два нових учнівських лісництва на 
базі Комарівської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів 
Чернігівської обласної ради та Остерської гімназії Козелецького району.  

Сьогодні в області організовано роботу 17 учнівських лісництв, 23 
гуртка юних лісівників. В них налічується близько 700 учнів. 

Юні лісівники області доглядають за лісовими культурами, збирають 
насіння і заготовляють лікарські рослини, гриби, ягоди, горіхи, ведуть 
фенологічні спостереження і дослідницьку роботу з лісовими культурами. 
Велику увагу приділяють пропаганді природоохоронних знань. 

Головним напрямком роботи учнівського лісництва Добрянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Ріпкинської районної ради, яке відновило свою роботу в 2008 році, є 
вивчення лісових багатств, екологічних проблем Чернігівщини, практична 
діяльність із розведення лісоутворюючих культур та охорони природи, 
пропаганди екологічних знань серед населення.  

На базі учнівського лісництва проводяться практичні і теоретичні 
заняття, конкурси, вікторини, свята, діти отримують теоретичні знання щодо 
природних явищ та їх закономірностей, вивчають біологічні особливості 
дерев та кущів, їх розвиток протягом вегетаційного періоду, взаємозв'язки 
між ґрунтами, деревами і трав'янистою рослинністю. Частими гостями на 
таких заняттях є працівники лісгоспу, які розповідають дітям про практичне 
використання отриманих ними знань. Юні лісівники відвідують Ріпкинськй 
держлісгосп, де мають можливість ознайомитися з професіями лісового 
господарства, отримати профорієнтаційну підготовку. 

Юними лісівниками проводиться практична робота на закріпленій 
ділянці лісу площею 9 га. Це збір насіння дерев і кущів різних культур, 
закладання шкілок, облік мурашників. Протягом 2015 року під керівництвом 
спеціалістів лісового господарства юні лісівники провели науково-
дослідницьку роботу «Природоохоронні території Добрянського лісгоспу». 
Учні встановили, що провідний напрямок роботи лісгоспу - це вирощування 
нового лісу, впровадження моніторингу за станом популяції рідкісних та 
зникаючих видів рослин. Природно-заповідний фонд «Добрянське лісове 
господарство» налічує 20 об’єктів і територій загальною площею 3110,8 га, 
у лісових масивах Добрянського лісництва сформувалось угруповання 
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дубового лісу ліщинового, яке включено до Зеленої книги України і підлягає 
охороні. 

Значне місце в роботі учнівського лісництва приділяється 
пропагандистським заходам. Члени лісництва виступають перед школярами, 
батьками, гуртківцями з бесідами «Збережи ялинку», «Лікарські рослини - 
наші рятувальники». Вихованці лісництва активні учасники обласної акції 
«Майбутнє лісу в твоїх руках», природоохоронних операцій «Береза», 
«Мурашка», «Первоцвіти», випускають листівки, плакати, здійснюється 
картування, інвентаризація мурашників, заготівля лікарської сировини. 

Зеленою лабораторією служить юним лісоводам шкілка - основа 
майбутніх лісів. Саме тут ведеться дослідницька робота. Так, в цьому році 
юні лісівники провели науково-дослідницьку роботу «Вирощування сосни 
звичайної в теплиці» (на прикладі Ріпкинського району). Учні вивчили 
метод акліматизації способом вирощування сіянців з різними строками 
посіву, виявили що для вирощування сосни придатні родючі супіщані або 
суглинкові ґрунти, вели постійний догляд за сіянцями сосни в теплиці та 
виростили 275 сіянців сосни. 

Члени учнівського лісництва Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів два роки 
підряд були переможцями обласного етапу Всеукраїнського Зльоту 
учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
та, представляючи Чернігівську область на Всеукраїнському Зльоті, стали 
призерами. 

Позитивний досвід в галузі відновлення лісів напрацювало 
Новоборовицьке учнівське лісництво Щорського району. З року в рік це 
лісництво вдосконалює організаційні форми, урізноманітнює і робить більш 
ефективними засоби охорони зелених насаджень. Нині за лісництвом 
закріплено 4, 7 га лісу, розсадник декоративних рослин. 

Юні лісники беруть активну участь у вирощуванні і посадці дерев, 
зборі лікарської сировини, виготовляють та розвішують годівнички, 
огороджують мурашники. Так, в 2015 році члени лісництва проводили 
постійний догляд за дендропарком, посадженим на території села, площа 
якого 5 га, зібрали 400 кг шишок, виготовили та розвісили 45 шпаківень та 
годівниць. Постійно проводили зустрічі працівників лісового господарства 
та учнів школи.  

В 2014 році команда Новоборовицького лісництва стала переможцем 
обласного етапу Всеукраїнського Зльоту учнівських лісництв 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та представляла 
Чернігівську область у Всеукраїнському етапі Зльоту, де посіла Ш місце.  

На добрі слова заслуговує і робота Галайбинського учнівського 
лісництва в Борзнянському районі. Члени учнівського лісництва проводять 
практичні роботи в Борзнянському лісовому господарстві, здійснюють облік 
і вимір дерев, доглядають за лісовими мешканцями, збирають насіння сосни, 
дуба, яке висівають в розсаднику лісництва, проводять спостереження за 
місцями поширення рідкісних та зникаючих рослин, роблять їх видовий 
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облік, збирають лікарські рослини. Юні природолюби здійснюють трудові 
десанти із заготівлі кормів для підгодівлі птахів взимку, для приваблювання 
птахів - виготовляють та розвішують годівнички та шпаківні. 

Під керівництвом працівників лісового господарства учні провели 
науково-дослідницьку роботу «Шляхи ефективності вирощування дубових 
культур та лісових порід гібридних тополь», в результаті якої встановлена 
найбільш ефективна ширина міжряддя при посадці саджанців дуба і тополі, 
встановлено, що найбільш доцільним для обробки коренів є використання 
суміші коров´яку з глиною.  

Виховувати у школярів доброзичливе ставлення до праці, любов до 
природи рідного краю, поглиблювати знання з біології - ці та інші завдання 
ставить перед собою учнівське лісництво «Зелений патруль» 
Лісовосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради. 

За 5 років свого існування Лісовосорочинське лісництво не раз 
демонструвало свої здобутки під час зльотів учнівських лісництв, акцій 
«Майбутнє лісу в твоїх руках», «Ліси для нащадків», «Юннатівський 
зеленбуд», конкурсів, операцій. 

Юні лісівники надають значну допомогу Кам'янському лісництву в 
охороні лісу, заготівлі насіння, поповненні лісокультур та догляді за ними. 
Беруть активну участь у відновленні лісу. 

Під керівництвом працівників лісового господарства члени лісництва 
провели науково-дослідницьку роботу «Оцінка особливостей щільності та 
проростової структури популяції червонокнижних та ранньоквітучих видів 
рослин». Учні дослідили ареали поширення червонокнижних та 
ранньоквітучих видів рослин на території Кам'янського лісництва, нанесли 
їх на карту району; розвісили інформаційні листи: «Ці рослини потребують 
захисту», «Бережіть ліс від пожеж»; розставили таблички; провели 
роз'яснювальну роботу та соціальне опитування серед місцевого населення 
з метою привернення уваги до проблеми збереження зникаючих видів 
рослин.  

В минулому році команда Лісовосорочинського учнівського 
лісництва представляла Чернігівську область на Всеукраїнському Зльоті 
учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
в м. Кіровограді. 

Не відстає від більш досвідчених лісництв і учнівське лісництво 
Остерської гімназії Козелецької районної ради, яке створено в 2013 році і 
працює на базі Остерського державного лісового господарства. Воно 
об'єднує 18 учнів, за якими закріплено 2 га лісу. Юні лісівники розробили 
маршрут екологічною стежкою, яка налічує 9 зупинок. 

Під керівництвом працівників лісового господарства учні провели 
науково-дослідницьку роботу «Технологія вирощування садивного 
матеріалу та створення лісових культур сосни звичайної в умовах 
Остерського лісгоспу», в результаті якої встановили, що використання 
інтенсивних технологій та визначення оптимальних режимів вирощування 
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культур сосни в Остерському лісгоспі дають змогу на 10 років скоротити 
період лісовирощування технічностиглої деревини.  

Не перший рік працює гурток юних лісівників на базі комунального 
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». Юннати 
закладають нові зелені насадження, проводять доповнення лісу, збирають 
насіннєвий матеріал, ведуть дослідницьку роботу з лісівництва. Кожного 
року гуртківці станції беруть активну участь у обласній акції «Майбутнє лісу 
в твоїх руках» та Всеукраїнській природоохоронній акції «Ліси для 
нащадків». 

Тісно співпрацюють юні лісівники з спеціалістами Управління 
лісового та мисливського господарства. Досвідчені лісівники передають свій 
досвід гуртківцям під час профорієнтаційних зустрічей, бесід, спільної 
роботи по відновленню лісових насаджень.  

Вихованці учнівських лісництв щороку поповнюють студентські лави 
навчальних закладів, які готують спеціалістів для лісової галузі. Більшість із 
них, закінчивши навчання, повертаються до рідних лісгоспів. 

 


