
Доповідна записка про стан та зміст 
дослідницької роботи в учнівських лісництвах та

 гуртках юних лісівників загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів Кіровоградської області

( станом на травень 2017 року)

У формуванні творчої особистості, екологічному та трудовому вихованні,

орієнтації учнівської молоді на майбутню професію колектив комунального

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості

учнівської  молоді»  активно  співпрацює  з  Кіровоградським  управлінням

лісового  та  мисливського  господарства  і  Кіровоградським  обласним

товариством лісівників.

 Регіональною  екологічною  програмою  «Ліси  Кіровоградщини»  на

2016-2020  роки  передбачено  забезпечення  екологічного  виховання

підростаючого  покоління  через  створення  у  регіоні  учнівських  лісництв.

Результатом  виконання  регіональної  програми  є  створення,  станом  на

травень  2017  року,  38  учнівських  лісництв. У  2007  р.  працювало  19

учнівських лісництв, у 2012 році – 31 об’єднання. 

Кіровоградське  обласне  управління  лісового  та  мисливського

господарства,  усі  державні  лісогосподарські  підприємства  області  всіляко

сприяють  розвитку  учнівських  лісництв,  заохочуючи  учнівську  молодь  до

участі у щорічній акції по  створенню нових лісів «Майбутнє лісу у твоїх

руках» та усіх громадських заходах по примноженню і збереженню лісових

багатств нашого краю.

        Протягом 2016-2017 навчального року юні лісівники створили

лісових культур на території 17,72 га, доглянули - 23,1 га, доповнили -

11,7 га, огородили 51 мурашник та виготовили 269 годівниць. 

        Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  є  координатором

природоохоронної  та  дослідницької  роботи  в  учнівських  лісництвах

області.



 На допомогу вчителям біології та керівникам учнівських лісництв методисти

ОЦЕНТУМ  розробили   матеріали:  «Методичні  поради  з  організації

дослідницької  роботи  в  лісорозсаднику»,  «Біологія  та  агротехніка

вирощування  лісових  культур»,  «Методичні  рекомендації  по  організації

роботи учнівського лісництва», «Тематика дослідницьких робіт в учнівському

лісництві» тощо. 

Щороку, з метою координації напрямків діяльності учнівських лісництв

області, досягнення результативності їх роботи, обміну досвідом ОЦЕНТУМ

організовує  проведення  обласних  семінарів  для  керівників  учнівських

лісництв за участю головних лісничих лісогосподарських підприємств.

Теми  обласних  семінарів:   2015  рік  -  «Організація  профорієнтаційної  та

науково-дослідницької  роботи  в  учнівських  лісництвах»;  2016  рік  -

«Учнівські  лісництва – важлива ланка екологічного виховання»; 2017 рік -

«Формування  трудових  цінностей  та  екологічної  свідомості  особистості  в

учнівських лісництвах». Під час роботи семінарів учасники ознайомлюються

з матеріальною базою, досвідом роботи та вивчають роботу окремих ланок

учнівського лісництв. Активну участь у цих обласних заходах беруть наукові

працівники  вищих   навчальних  закладів:  Запорізький  національний

університет  (біологічний  факультет),  Центральноукраїнський

національний  технічний  університет  (кафедра  екології  та  охорони

навколишнього  середовища);  Центральноукраїнський  державний

педагогічний  університет  імені  Володимира  Винниченка  (кафедра

біології та методики її викладання).

Протягом останніх років юні лісівники Кіровоградщини працювали над

такими дослідницькими роботами:

 «Вплив супутніх порід на продуктивність і біологічну стійкість дуба в

умовах степу» (Веселобоковеньківське учнівське лісництво);

 «Дослідження продуктивності дуба звичайного в залежності від складу

насаджень»,  «Несправжній  дубовий  трутовик  в  насадженнях  ДП

«Онуфріївське лісове господарство» (Онуфріївське учнівське лісництво);    



«Вплив  трутовикових  грибів  на  екосистему  лісів  Компаніївщини»,

«Листогризучі шкідники насаджень Державного підприємства «Чорноліське

лісове  господарство»  та  боротьба  з  ними»,  «Вирощування  посадкового

матеріалу  у  розсаднику  державного  підприємства  «Чорноліське  лісове

господарство» (Богданівське учнівське лісництво); 

 «Особливості  способу  життя  зимового  п’ядуна  та  виявлення  його

вогнищ    на   території   Чорного   лісу»  (Червоно-Нерубаївське  учнівське

лісництво);  «Лісорозведення  та  лісовідновлення  ясена  звичайного»

(Оникіївське учнівське лісництво) та інші.

Власні   дослідження юні  лісівники  щороку захищають на обласному

конкурсі  «Вчимося  досліджувати  та  охороняти  природу»  та  на  обласному

етапі  Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв загальноосвітніх і

позашкільних  навчальних закладів.

Юні  лісівники  -  активні  учасники  Всеукраїнських  та  обласних

природоохоронних конкурсів, акцій, операцій: «Майбутнє лісу у твоїх руках»,

«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, визначних дат своїх міст та селищ, в

проведенні суботників по благоустрою територій та садиб своїх шкіл, вулиць

сіл та містечок. 

У  2015  році,  вперше,  команда  українських  учнів  у  складі  вихованців

Червоно – Нерубаївського учнівського лісництва Підлісненського навчально-

виховного  комплексу  взяла  участь  у  очному  Міжнародному  конкурсі

«Молодь в лісах Європи»,  де  Галушка Андрій  разом із представниками

Польщі та Румунії виборов І місце. У 2016 році  Гусейнова Діана, вихованка

учнівського лісництва «Паросток» спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ  ступенів  №7 Світловодської  міської  ради,   разом з  юними лісівниками

Полтавщини представляла Україну на вищезазначеному конкурсі.




