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У контексті визначеної проблеми доцільним є звернення до сутності особистісно
орієнтованого підходу, особистісно розвиваючого спілкування, суб’єкт-суб’єктної
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У державних документах в галузі освіти вказується, що головною
метою національного виховання є набуття молодим поколінням соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення
високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно
від національної приналежності особистих рис громадян Української
держави,

розвиненої

духовності,

фізичної

досконалості,

моральної,

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури [3]. Тому,
перед

вітчизняною

освітою

постає

завдання

виховувати

людину

демократичного світогляду, яка має високу гуманістичну культуру, здатна
протидіяти проявам бездуховності; особистість, яка орієнтується в сучасних
реаліях і перспективах соціокультурної ситуації, є спеціалістом у певному
виді діяльності.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічних
досліджень проблеми виховання учнів у закладах позашкільної освіти,
визначити особливості такого процесу.
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У контексті проблеми нашого дослідження актуальними є поняття
«особистість», «виховання», «розвиток». В психолого-педагогічній науці
існує

значна

кількість

підходів

до

трактування

сутності

поняття

«особистість» (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, У. Джемс, Г. Костюк,
О. Лазурський, О. Леонтьєв, О. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн,
Ф .Франкл та ін.).
Процес засвоєння людиною соціального досвіду здійснюється через її
ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу. Отже,
активність особистості виявляється в характерних для неї мотивах поведінки,
установках, способах дії, у діяльності; одні й ті самі життєві обставини
можуть породжувати якісно різні позиції особистості. За такого підходу,
О. Петровський робить висновок про те, що особистість – це насамперед
конкретна людина з власною гідністю та недоліками, зі своїми сильними та
слабкими

сторонами

і

розрізняє

в

її

структурі

ендопсихічний

та

екзопсихічний компоненти [7].
Погляду на особистість як цілісне утворення, котре є відносно пізнім
продуктом суспільно-історичного й онтогенетичного розвитку людини,
дотримується О. Леонтьєв. Особистість виступає результатом інтеграції
процесів, що детермінують ставлення суб’єкта до об’єктивної дійсності.
Отже, реальна основа людської особистості визначається сукупністю її
ставлень до світу, які є суспільними за своєю природою. За О.Леонтьєвим,
існує три основні параметри особистості: широта зв’язків зі світом, ступінь їх
ієрархізованості та загальна структура [5, с.21].
На основі узагальнення значної кількості дефініцій, американський
психолог Г.Оллпорт дає трактування сутності поняття «особистість»
наступним чином: особистість – це динамічна організація всередині індивіда,
котра складається з психофізіологічних систем, що зумовлюють його
унікальну здатність у пристосуванні до навколишнього середовища [9].
Отже, на основі аналізу психологічної літератури з проблеми, можемо
констатувати, що психологічна наука визначає особистість як цілісність
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психічних якостей, процесів, відносин, які відрізняють даного суб’єкта від
іншого. Потенції суб’єктів різні, оскільки вони є як вродженими, так і
набутими,

а

тому

є

індивідуальними.

Індивідуальність

відображає

неповторність біологічних і соціальних властивостей людини, що обумовлює
її унікальність.
У

контексті

проблеми

дослідження

необхідно

звернутися

до

визначення сутності поняття «виховання». Як свідчить аналіз філософської,
психолого-педагогічної літератури, основоположні ідеї та різні аспекти
виховання

особистості

А. Макаренка,

висвітлено

В. Сухомлинського

у
та

працях
ін.

Г. Костюка,

Положення,

С. Русової,

сформульоване

Г. Костюком, про те, що рушійними силами, джерелом розвитку особистості
є внутрішня суперечність, що виникає в активному, діяльному пізнанні
дитиною навколишнього світу, – покладено в основу розуміння процесу
виховання в межах дослідження. Виховання за своєю суттю – це керівництво
індивідуальним становленням людської особистості, виховувати – це
проектувати поступове становлення якостей майбутньої особистості і
керувати здійсненням накреслених проектів [4, с.380]. Отже, метою
виховання є формування гармонійно розвиненої особистості, яка має
внутрішній потенціал для саморозвитку й самореалізації. Такий підхід
передбачає створення умов, що забезпечували б оптимальний розвиток
закладених природою здібностей, сприяли не лише самовдосконаленню
особистості, а й спонукали її до творчості. При цьому творчість стосується не
тільки перетворення навколишнього світу, а й творення власного життя на
засадах духовних цінностей як універсального компоненту мотивації
соціальної поведінки.
Процес виховання особистості являє собою сукупність виховних
взаємодій, що послідовно розгортаються у часі. Ця сукупність включає як
стихійну взаємодію, так і цілеспрямовану, котра різниться за змістом,
ступенем керованості тощо. Цілеспрямовані, керовані впливи відіграють
вирішальну роль у процесі виховання, за них відбувається послідовне
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засвоєння вихованцем соціального досвіду, тих чи інших елементів
національної і загальнолюдської культури і розвиток на цій основі його
духовних та фізичних сил, формування особистості. Отже, можемо
стверджувати, що виховання відбувається як результат впливів на індивіда з
боку суб’єктів соціального середовища, які сприймаються вихованцем і тією
чи іншої мірою засвоюються ним, а також власної активності індивіда.
Поняття «розвиток» тісно пов’язане із поняттям «виховання».
Індивідуальний розвиток людини – ряд послідовних кількісних і якісних
змін, яких зазнає її організм від моменту зародження і до кінця життя,
становлення людини як соціальної істоти. Виховання починається з
народження людини і відіграє важливу, хоча й різну роль у всіх формах і на
всіх етапах розвитку особистості. Не лише розвиток особистості залежить від
її виховання, а й виховання від розвитку. Правильне розуміння взаємозв’язку
виховання й розвитку, спростовуючи фаталістичні концепції психічного
розвитку особистості, має важливе значення для наукового обґрунтування
методів педагогічного керівництва всебічним розвитком особистості.
Розвиток особистості людини у процесі виховання здійснюється на
основі засвоєння суспільних норм, з якими вона стикається у суспільстві
після народження. До цих зразків її долучають дорослі, спеціально
організовуючи навчання і виховання, у процесі якого створюється ситуація
розвитку людини, що має характерні відмінності на різних вікових етапах.
Під змістом процесу виховання розуміються певні елементи людської
культури, соціального досвіду, що приймається і засвоюється вихованцем на
особистісному рівні. Таке засвоєння відбувається у ході виховного процесу і
має бути відповідним меті і завданням виховання, віковим особливостям
вихованців та перспективам їхнього подальшого фізичного і духовного
розвитку.
Виховний вплив опосередковується відносинами особистості з людьми,
оточуючим світом. Такий вплив спричиняє ті чи інші зміни в особистості
вихованця, виступає зовнішнім фактором виховання, детермінуючи процес
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розвитку особистості. Вихователь має на меті сформувати у вихованців певні
якості особистості. Для розуміння даного процесу необхідно, насамперед,
визначити сутність цих якостей та особливості процесу виховання. Основу
якостей особистості складають певні відносини (відношення, ставлення). Все
це моральні відношення. Але можна говорити про естетичні, екологічні та
інші відношення особистості. Саме відношення вихованця – головний
предмет впливу вихователя.
Зазначене
проблематичність,

вище

зумовлює

варіативність

і

складність

виховного

вірогідність

точного

процесу,
досягнення

результату, що запланований (мети виховання). Досягнення мети виховання
обумовлено внутрішнім світом особистості, її особистісними якостями,
рисами характеру, психічним станом. Той чи інший виховний вплив нерідко
є тільки поштовхом для розвитку певного відношення. За певних умов він
може викликати усвідомлення вихованцем сприйнятої раніше інформації,
визначати певним чином його відношення до навколишнього середовища,
себе самого; спонукати до самовиховання.
Отже, доцільно розглядати саме відносини (відношення, ставлення)
індивіда з об’єктивним світом, що певною мірою спрямовуються батьками і
педагогами, як джерело її розвитку. У процесі розвитку особистості зростає її
власна роль у цих відносинах.
Звернемося до сутності поняття «відносини». Слово «відношення»
застосовується у різному розумінні. Відношення – це, насамперед, компонент
і характер зв’язку із оточуючими предметами та явищами. Людина постійно
знаходиться у певних відносинах із оточуючим світом, поза цим неможливою
є будь-яка діяльність. До всього оточуючого, до всіх людей і явищ, що є для
неї значущими, вона певним чином ставиться. Такі відношення є різними,
об’єкти її відношень мають для неї неоднакову цінність – у залежності від її
потреб та уявлень.
Однак, за умови, якщо певне значуще для людини відношення є
довготривалим, багато разів повторюється, воно може затриматися,
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відкластися у психіці людини, стати частиною особистості. Якість, що
склалася являє собою відношення у трьох формах: переконання (раціональне
відношення); стереотип поведінки (звичка); почуття, мотив діяльності.
Складність та взаємопереплетіння відношень, що виникають та діють у
реальному житті людини обумовлює складність організації виховної роботи.
З

метою

більш

ефективного

планування

такої

роботи,

звичайно

виокремлюють у її складі певні напрями, за якими можливо диференціювати
основні групи відношень.
Представлена

загальна

характеристика

цілком

узгоджується

із

виховним ставленням, під яким розуміються відносини вихованця з
вихователем, іншими людьми та предметами, у ході реалізації яких
відбувається виховна взаємодія. Тобто, ми можемо констатувати, що
виховними виявляються такі відносини, за яких відбувається засвоєння
індивідом тих чи інших елементів соціального досвіду і культури. Виховні
відносини досить різноманітні. У залежності від учасників та мети можна
виділити наступні їх види.
Педагогічні – відносини вихователів і вихованців. Виділяють певні
варіанти таких відносин за критерієм активності. Перший варіант: вихованці
акумулюють виховні впливи, не виявляючи активності. Другий варіант:
реакція вихованців супроводжується впливом на вихователів та інші
компоненти соціального середовища. І третій варіант: вихованці, вступаючи
у взаємодію з вихователем, виявляють власну ініціативу, активно реагують
назустріч виховним впливам або здійснюють вплив на оточуючих.
Взаємні – відносини вихованців з дорослими та однолітками. У межах
відносин такого типу вихованці можуть виступати як у ролі тільки
акумуляторів впливу, так і у ролі активного суб’єкта виховного впливу.
Предметні – відносини вихованців з предметами матеріальної
культури. Активним чинником у цьому виді виховних відносин виступають
вихованці, що засвоюють опредмечений досвід минулих поколінь.
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У контексті проблеми суттєвим є такий вид відношення, як ставлення
до самого себе. У ході його реалізації вихованець здійснює самоаналіз і
самооцінку, усвідомлення власного досвіду, самонавіювання, самонаказ та
інші типи виховного самовпливу.
Актуальними сьогодні є ідеї, висловлювані видатними педагогами на
початку ХХ ст. А. Макаренко розглядав виховання як соціальний феномен,
обґрунтовуючи це тим, що з усім складним світом навколишньої дійсності
дитина вступає до нескінченної кількості відносин, кожна з яких незмінно
розвивається,

переплітається

з

іншими

відносинами,

ускладнюється

моральним і фізичним зростанням самої дитини. Аналізуючи педагогічну
творчість А.Макаренка, можемо констатувати, що пріоритетної ролі він
надавав створенню програми розвитку людської особи [6, с. 105].
У

контексті

проблеми

розуміння

сутності

виховання

В. Сухомлинський, зокрема, зазначав, що виховання всебічно розвиненої
особистості не є серією спеціально придуманих заходів, а глибоким
вдосконаленням всього виховного процесу. Актуальними є погляди
В. Сухомлинського на завдання школи як соціального інституту і кожного
вчителя зокрема. Завдання школи він вбачав не стільки в тому, щоб навчити
дитину

читати,

писати,

рахувати,

виконувати

певні

практичні

дії,

ознайомити, відповідно до її вікових можливостей, з досягненнями
національної і світової культури, здійснюючи все це не за принципом
простого копіювання, фотографування зовнішніх об’єктів і відбитку їх у
внутрішньому світі, скільки у розкритті неповторності, самобутності
кожного вихованця, його творчої індивідуальності і на цій основі
забезпечення розвитку його як особистості [8, с. 76].
У контексті визначеної проблеми дослідження доцільним є звернення
до сутності особистісно орієнтованого підходу, який забезпечує дитині право
на вільний вибір ціннісної позиції. Сутність такого підходу полягає в
утвердженні людини як найвищої цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші
суспільні пріоритети [2, с.29].
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Отже, особистісно орієнтований підхід передбачає організацію
виховного процесу, за якої дитині не транслюються тотально певні моральні
норми, стандарти, етичні правила чи вимоги, але вона стає час від часу у
позицію їх активного створення [1, с.5].
Отже, особистісно орієнтований підхід передбачає розвиток активності
вихованця, його самостійності, творчих здібностей. Така організація
освітнього процесу можлива лише на основі рівня інтелектуального і
творчого розвитку учнів, їх мотиваційної сфери.
У своєму дослідженні ми використовували основні принципи
особистісно орієнтованого виховання. Теорія особистісно орієнтованого
виховання набула обґрунтування в працях академіка І.Беха. До принципів
особистісно орієнтованого підходу він відносить наступні:
Принцип цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних
ситуацій. Виховна ситуація – це соціальні умови, за яких дитина у стосунках
із дорослим засвоює соціальні норми поведінки. Правильно побудована
виховна ситуація має спонукати дитину до дії. Це відбувається за рахунок
створення психологічних умов її емоціогенності, які сприяють формуванню у
вихованця емоційних знань про моральну норму; таких знань, які емоційно
переживаються, набувають особистісної значущості. З цією метою необхідно
демонструвати моральну норму не як поняття, а у формі конкретної події,
вчинку чи їхніх наочних моделей, розігрувати певні моральні колізії самим
вихованцем [1, с.124].
Принцип особистісно розвиваючого спілкування. Взаємодія вихователя
і вихованця відбувається в процесі спілкування, проте тільки особистісно
розвиваюче спілкування спроможне залучити вихованця до суспільних
цінностей. Воно передбачає, що вихователь розуміє, визнає і сприймає
особистість дитини, вміє стати на позицію вихованця [1, с.125]. Отже, можна
узагальнити, що таке спілкування формує погляд на молоду людину як на
рівноправного партнера в умовах співпраці і відкидає маніпулятивний підхід
до неї.
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Основною формою реалізації особистісно розвиваючого спілкування
виступає переконування, оскільки дорослий спочатку пропонує свою точку
зору як регулятор моральної поведінки вихованця, щоб на подальших етапах
розвитку дитина змогла перетворити цю інтерпсихологічну діяльність у
власний внутрішній інтрапсихологічний процес саморегуляції [1, с.125]. Ми
згодні з автором у твердженні, що велике значення для підвищення
регулюючої функції слова відіграють наочні опори, які мають бути пов’язані
зі словом. Саме вони демонструють дитині ті чи інші способи моральної
поведінки.
Розглядаючи принципи особистісно орієнтованого підходу у контексті
виховання учня, на основі узагальнення даних дослідження можна зробити
висновок, що основною характеристикою даного підходу є забезпечення
розвитку

і

саморозвитку

особистості

на

основі

її

індивідуальних

особливостей як суб’єкта пізнання і предметної діяльності, визнання за
кожним вихованцем права вибору власного способу розвитку завдяки
створенню альтернативних форм виховання. Ми можемо припустити, що за
таких умов підвищується ефективність самореалізації особистості вихованця,
що

ґрунтується

на

індивідуальних

здібностях,

інтересах,

ціннісних

орієнтаціях та суб’єктивному досвіді.
Таким чином, можемо стверджувати, що за сучасних умов у підходах
до розуміння сутності виховання особистості учня в закладах позашкільної
освіти перспективною є заміна моделі супідрядності, притаманна більшості
традиційних виховних методик, моделлю суб’єкт-суб’єктної взаємодії на
основі особистісно орієнтованого підходу.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЙ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мачусский Валерий Витальевич, заведующий лабораторией внешкольного
образования Института проблем воспитания НАПН Украины, кандидат педагогических
наук, старший научный сотрудник. e-mail: vvm_mail@ukr.net
Статья посвящена анализу психолого-педагогических исследований проблемы
воспитания учащихся в учреждениях внешкольного образования. Основная цель нашего
исследования заключается в осуществлении теоретического анализа научных
источников, где освещаются научные подходы к современному пониманию
методологических основ процесса воспитания подрастающей личности.
Охарактеризовано относящиеся к проблеме понятия: личность, воспитание,
развитие, отношение.
В контексте проблемы закономерно обращение к сущности личностно
ориентированного подхода, личностно развивающего общения, субъект-субъектного
взаимодействия.
Ключевые слова: внешкольное образование, личность, воспитание, развитие,
отношение, личностно ориентированный подход, субъект-субъектное взаимодействие.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF EDUCATION OF
STUDENTS IN INSTITUTIONS OF EXTRA-SCHOOL EDUCATION
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Machusky Valeriy Vitaliyovych, Head of the Laboratory of Extra-curricular Education
of the Institute of Problems of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of
Ukraine, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher. e-mail: vvm_mail@ukr.net
The article is devoted to the analysis of psychological and pedagogical studies of the
problem of education of students in out-of-school education institutions. The main goal of our
research is to carry out a theoretical analysis of scientific sources, which highlights scientific
approaches to the modern understanding of the methodological foundations of the process of
upbringing a growing personality.
The concept of personality, upbringing, development, attitude related to the problem is
characterized.
In the context of the problem, it is natural to refer to the essence of a personality-oriented
approach, personality-developing communication, subject-subject interaction.
Key words: out-of-school education, personality, upbringing, development, attitude,
personality-oriented approach, subject-subject interaction.
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Тихенко Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю
e-mail: center-ocpo@ukr.net

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної освіти ‒ використанню
змішаного навчання в освітній діяльності закладу позашкільної освіти. У
статті акцентується увага на важливості використання дистанційного
навчання як складової частини змішаного навчання. Зроблено висновок про
те, що дистанційне навчання може розглядатися як самостійна форма
навчання, що реалізує сучасні завдання позашкільної освіти.
Ключові слова: змішане навчання, дистанційне навчання, форми і методи
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Сучасний

розвиток

держави

визначається

впливом

соціально-

політичних та економічних перетворень, що зумовлюють формування нових
парадигм освіти як важливої сфери суспільства науково-інформаційних
технологій. Орієнтація на реалізацію їх дидактичного потенціалу є одним із
основних завдань сучасної освітньої галузі.
Розроблення змісту освітньої діяльності, вибір організаційних форм,
методів і засобів навчання враховують актуальність якості освіти, рівень якої
залежить від використання технологій організації освітнього процесу, що
забезпечують можливості підвищення ефективності роботи закладів освіти.
Одним із таких засобів є змішане навчання (blended learning), що
відображає стан модернізації в освіті. Технологічною основою моделі
змішаного навчання є інноваційні педагогічні технології електронного,
дистанційного, мобільного навчання, що відображені в працях вітчизняних
(В. Кухаренка, В. Бикова, В. Вишнівського, О. Рафальської, О. Спіріна,
О. Чугай та ін.) і зарубіжних (D. Clark, C. Graham, R.V.Purnima, F.Vaughan,
A.Rossett та ін.) учених [2; 5; 7; 12; 13; 15; 16; 17; 18].
У педагогічній літературі «blended learning» тлумачиться як «змішане
навчання» [1]. Разом із поняттям «змішане навчання» використовуються такі
поняття, як «комбіноване навчання», «гібридне навчання». Усі вони
визначають процес навчання, за якого традиційні технології поєднуються з
інноваційними

технологіями

електронного,

дистанційного, мобільного

навчання для отримання знань як онлайн, так і офлайн; цілеспрямований
процес самостійного здобування знань, формування вмінь і навичок в умовах
інтегрування форм навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на
основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного,
дистанційного, мобільного навчання [6; 8; 9; 10; 11; 14].
Отже,

змішане

навчання

передбачає

поєднання

традиційної

безпосередньої взаємодії учасників освітнього процесу; інтерактивну
взаємодію,
технологіями

опосередковану
і

комп’ютерними,

електронними
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телекомунікаційними

інформаційно-освітніми

онлайновими

ресурсами; самоосвіту. Обсяг їх поєднання залежить від особливостей
освітнього процесу в закладі освіти.
Для якісної організації освітнього процесу із застосуванням технології
змішаного

навчання

мають

бути

в

наявності

доступні

електронні

інформаційні, освітні та інформаційно-телекомунікаційні ресурси. Вони
необхідні для забезпечення розроблення освітнього контенту, що враховує
педагогічні прийоми, орієнтовані на самостійне навчання; інформаційної,
методичної, організаційної і технічної підтримки суб’єктів освітнього
процесу як у період переходу, так і під час навчання із застосуванням
дистанційних освітніх технологій.
Реалізація таких завдань у процесі освітньої діяльності в закладі
позашкільної освіти передбачає внесення необхідних змін до навчальних
програм,

за

якими

організовується

навчально-пізнавальна,

науково-

дослідницька діяльність вихованців гуртків, студій, клубів інших дитячих
творчих об’єднань. Зазначене сприяє вирішенню визначених сучасною
позашкільною освітою проблем:
- розширити освітні можливості дітей та учнівської молоді за
рахунок збільшення доступності та гнучкості позашкільної освіти,
урахування їх індивідуальних освітніх потреб, уподобань і запитів;
- стимулювати формування їх суб’єктної взаємодії ‒ підвищення
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, самостійності,
самоаналізу;
- трансформувати функції педагога: від передавання знань до
інтерактивної взаємодії зі здобувачами освіти як активними
суб’єктами освітнього процесу, що сприяє конструюванню їх
знань, умінь і навичок у процесі освітньої діяльності за обраними
напрямами позашкільної освіти;
- персоналізувати освітній процес ‒ спонукати дітей та учнівську
молодь самостійно визначати свої навчальні цілі, способи їх
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досягнення із врахуванням власних освітніх потреб, запитів,
інтересів і здібностей.
Вищеозначене є необхідним для застосування дистанційного навчання
(складової змішаного навчання), що розглядається як цілісна структурована
система, яка включає такі компоненти:
- навчальне середовище дистанційного навчання (платформа) з
необхідними засобами комунікації;
- база навчальних матеріалів (електронна література, відео- і
аудіоматеріали);
- засоби контролю та оцінювання (практичні завдання, тести, вебквести; віртуальні конкурси, фестивалі, виставки тощо);
- учасники (суб’єкти) дистанційного навчання;
- технічні спеціалісти (адміністратори) [3; 4; 12; 16].
У процесі дистанційного навчання використовується широкий спектр як
інформаційно-комунікаційних технологій ‒ систем організації освітнього
процесу та його управління, так і сучасних педагогічних технологій
(проєктних,

інтерактивних,

індивідуального

навчання

тощо),

що

забезпечують формування у здобувачів освіти навчальних і соціальних
компетентностей. Висока педагогічна ефективність застосування такої форми
організації навчання досягається, якщо здобувач освіти є цілеспрямованим
(знає, які результати хоче отримати), самовмотиваним і самоорганізованим
(уміє здійснювати самоосвітню освітню діяльність для досягнення означеної
мети відповідно до визначеного часу).
Планування педагогічної діяльності з урахуванням дистанційного
навчання забезпечить не лише доступ дітей та учнівської молоді до
позашкільної освіти, а й

сприятиме

раціонально

організовувати

самоосвіти

(складової

власну

змішаного

формуванню їх умінь і навичок
освітню

діяльність

навчання)

‒

‒

навчатися

самонавчання

і

самовдосконалення; виявляти творчу ініціативу, наполегливість в опануванні
знаннями, застосуванні їх для розʼвязання практичних завдань.
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Реалізація завдань дистанційного навчання можлива за наявності мережі
локальних систем, що забезпечує його організацію (веб-ресурси для
дистанційного навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях,
інтернет-ресурсах і послугах).
Технологічний аспект реалізації дистанційного навчання включає в себе
систему управління навчанням, яка може бути реалізованою через платформу
надання доступу до освітніх ресурсів, підключення учасників навчального
процесу до навчальних матеріалів, форумів тощо, організованих компаніями
Google і Microsoft.
У Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з
талановитою

молоддю

для

організації

дистанційного

навчання

використовується Microsoft Teams ‒ сервіс для зв’язку, що працює в пакеті
сервісів Office 365.
Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
розроблена відповідно до навчальних програм гуртків, секцій, студій, інших
творчих дитячих об’єднань, а також для здійснення індивідуальної роботи зі
здобувачами освіти. Основні засади реалізації завдань освітньої діяльності із
застосуванням технологій дистанційного навчання визначені Положенням
про дистанційне навчання в комунальному закладі Сумської обласної ради ‒
обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
ухваленим педагогічною радою, затвердженим наказом директора закладу.
Положення

розкриває

мету,

завдання,

принципи

організації

дистанційного навчання і застосування дистанційних освітніх технологій у
гуртковій, клубній, організаційно-масовій роботі; регулює сукупність
організаційних і трудових відносин, що виникають під час такого процесу.
Положення розроблено на основі таких документів: Положення про
дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013
№ 466), листа МОН України від 23.03.2020 №1/9-173 «Щодо організації
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,
листа МОН України від 19.05.2020 № 6/643-20 «Про надання організаційно21

методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою дистанційних
технологій в позашкільній освіті».
Статуту комунального закладу Сумської обласної ради ‒ обласного
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Основними
видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є веб-семінари,
практичні заняття, лабораторні заняття, консультації, лекції, віртуальні
екскурсії і виставки тощо. Для забезпечення процесу дистанційного навчання
використовуються електронні навчально-методичні комплекси (електронні
підручники,

навчальні

посібники,

тренінгові

комп’ютерні

програми,

комп’ютерні лабораторні практикуми, навчальні аудіо- і відеоматеріали
тощо, призначені для передачі телекомунікаційними каналами зв’язку).
У закладі організовано методичний і технологічний супроводи роботи в
умовах дистанційного навчання, що не лише сприяють ефективному
застосуванню зазначених форм навчання в освітній діяльності гуртків, інших
творчих дитячих об’єднань, а й формують у педагогів сумлінне і творче
виконання обов’язків під час роботи в умовах дистанційного навчання.
Формування їх готовності до роботи в умовах дистанційного навчання
визначається такими компонентами:
- мотиваційним ‒ умотивоване ставлення до застосування дистанційної
форми навчання для підвищення якості освітнього процесу;
- когнітивним ‒ володіння психолого-педагогічними, спеціальними
знаннями для ефективного використання інтернет-сервісів

у

педагогічно керованому освітньому процесі;
- діяльнісним ‒ використання професійно-педагогічних знань під час
дистанційного навчання (робота з інформаційними джерелами за
проблемою,

інтернет-сервісами,

спеціальними

онлайновими

засобами);
- технологічним ‒ оволодіння сучасними методами, прийомами
використання засобів дистанційного навчання;
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- інтерактивним ‒ активна взаємодія зі здобувачами освіти в
онлайновому режимі.
Тому важливим завданням для кожного педагога є його активна участь у
методико-педагогічних заходах з проблем дистанційного навчання, під час
яких

здійснюється

середовищами

і

їх

ознайомлення
практичним

з

різними

освітніми

застосуванням,

обмін

онлайновими
досвідом

та

інформацією про організацію системи роботи в зазначених середовищах. Такі
заходи доцільно проводити в онлайновому режимі для здійснення практично
спрямованої дистанційної взаємодії педагогів, яка сприятиме оволодінню
вміннями

й

навичками

організації

самостійної

освітньої

діяльності,

створенню онлайнового позашкільного освітнього середовища.
Усе вищезазначене дає підстави для твердження про те, що застосування
дистанційного навчання реалізує завдання формування здатної самостійно
планувати й організовувати власну діяльність особистості, підвищення її
рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями; підтверджує
багатогранність і багатозначущість такого педагогічного феномену, як
використання онлайнових інноваційних форм і методів навчання; свідчить
про його органічне входження в освітню діяльність різних дитячих творчих
об’єднань; забезпечує доступність позашкільної освіти.
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Смешанное обучение в учреждении
внешкольного образования: практические аспекты
Тихенко Лариса Владимировна, кандидат педагогических наук, директор
Сумского центра внешкольного образования и роботы с талантливой
молодежью
e-mail: center-ocpo@ ukr.net
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования –
использованию смешанного обучения в образовательной деятельности
заведения внешкольного образования. В статье акцентируется внимание на
важности использования дистанционного обучения как составной части
смешанного обучения. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение
может рассматриваться как самостоятельная форма обучения,
реализующая современные задачи внешкольного образования.
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционное обучение, формы и
методы обучения, информационно-коммуникационные технологии.
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Blended Learning in Out-of-School Institution: Practical Aspects
Tykhenko Larysa, PhD, director of Sumy Center for Out-of-School Education and
Work with Talented Youth
e-mail: center-ocpo@ ukr.net
The article is devoted to such actual problem of modern education as blended
learning using in educational activities of the of out-of-school education
institution. The author focuses on the importance of using distance learning as an
integral part of blended learning. The conclusion is made that distance learning
can be considered as an independent form of education that implements the
modern tasks of out-of-school education.
Keywords: blended learning, distance learning, forms and methods of teaching,
information and communication technologies.

УДК 371.3
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Корнієнко Анна Володимирівна, методист Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького
району м.Києва, кандидат педагогічних наук,
annavkornienko@ukr.net
У статті акцентовано увагу на теоретичному і практичному значенні вивчення
проблеми дистанційного навчання вихованців закладів позашкільної освіти в умовах
пандемії COVID -19. Метою статті є здійснення аналізу даних, отриманих в результаті
емпіричного дослідження, що буде основою розроблення методичних рекомендацій щодо
проблеми дистанційного навчання вихованців закладів позашкільної освіти.
Уточнено поняття дистанційного навчання. Наведено конкретні результати
емпіричного дослідження, проведеного з метою з'ясування бачення педагогами закладів
позашкільної освіти шляхів вдосконалення процесу дистанційного навчання вихованців
закладів позашкільної освіти.
Порівняння отриманих результатів з науковими доробками, які торкаються
певних аспектів дистанційного навчання учнів, виявило, що презентоване дослідження
підтверджує та розширює результати наукових розвідок, зазначених у статті.
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У висновках наголошується, що застосування педагогічної технології
дистанційного навчання забезпечує досягнення високих успіхів більшістю вихованців
закладів позашкільної освіти в умовах пандемії COVID -19.
Ключові слова: дистанційне навчання, позашкільна освіта, заклад позашкільної
освіти, вихованці закладу позашкільної освіти, освітній процес.

Вступ. Однією з особливостей освітнього процесу в закладах
позашкільної освіти є не просто відтворення засвоєного, а й розвиток
набутого досвіду, доповнення його та вдосконалення. У цьому полягає закон
творчої поведінки і особливість методики педагогічного процесу. Ще однією
особливістю діяльності закладів позашкільної освіти є швидке реагування на
зміни в суспільстві, на потреби й інтереси підлітків, створення умов для
апробації найновітніших педагогічних систем.
Позашкільна виховна робота - це спеціально організована педагогічна
діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку впливу, що дає їй
певні переваги перед іншими засобами формування, вона зумовлена
об’єктивно існуючою різноманітністю дітей і підлітків, молоді, їхніх
індивідуальностей, здібностей, схильностей.
Роль

і

значення

позашкільної

роботи

у

розвитку

особистості

посилюються тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності і
моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює розвиток
творчої

обдарованості

й

індивідуальності,

залучає

дитину

до

загальнолюдської культури. У практиці доречно відмовитись від принципу
примусового залучення учнів до тих виховних заходів, які їх не
приваблюють. А замість проведення подібних виховних заходів, варто
подбати про створення таких умов, за яких кожен учень мав би можливість
прилучатися до знань, що максимально відповідають його інтересам,
запитам.
Освітній процес у закладах позашкільної освіти передбачає
охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за
межі уроку, підручника, навчального плану. А це, в свою чергу, підвищує
вимоги до педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Ще
одним із викликів сьогодення, на
27 яке покликане відреагувати позашкілля –

робота у форматі дистанційного навчання. Що ж це таке і чи готові
педагоги закладів позашкільної освіти до цього виклику?
Мета та завдання. Виходячи із зазначеного вище, основна мета
нашого дослідження полягає у визначенні сучасного стану готовності
закладів позашкільної освіти до проведення занять у форматі дистанційного
навчання.

Відповідно

нашими

завданнями

є

визначення

ризиків,

узагальнення даних щодо проблем роботи закладів позашкільної освіти у
період карантину.
Методи дослідження. Використано комплекс методів психологопедагогічної діагностики:
- теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури, документів
(директивних документів про освіту) дозволив визначити сутність проблеми
й напрямів її розв’язання;
- вивчення й узагальнення інноваційного педагогічного досвіду
допомогло обґрунтувати недоліки та переваги дистанційної роботи;
- педагогічне спостереження, бесіди, опитування застосовувалися для
визначення проблемних питань дистанційної роботи;
- систематизація

та класифікація

отриманої інформації, методи

математичної статистики обробки результатів дослідження, інтерпретації та
узагальнення даних.
Результати

дослідження

/

Research

results.

Відповідно

до

рекомендацій вчителів (Практики, 2020), дистанційне навчання – це
насамперед навчання. Тому процес організації і теорії навчання (наприклад,
асоціативно-рефлекторна) нікуди не діваються, просто з’являється інший
спосіб зв’язку.
Вивченню
комп'ютеризації

підлягають
навчального

такі

аспекти:

процесу

педагогічні

(Б.Гершунський,

підходи

до

Є.Машбиц,

І.Підласий); концептуальні педагогічні положення про дистанційне навчання
(О.Андреєв, В.Кухаренко); дидактичні властивості комп'ютерних засобів
(Є.Полат); методи навчання за 28допомогою телекомунікаційних засобів

(Г.Андріанова, Е.Хуторський). Педагогічні положення про дистанційне
навчання

(О.Андреєв,

І.Кульчинський,

В.Кухаренко,

Є.Полат,

А.Хуторський).
Дистанційне навчання визначено як різновид відкритого навчання з
використанням

комп'ютерних

та

телекомунікаційних

засобів,

що

забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних
етапах навчання і самостійну роботу останніх з матеріалами інформаційної
мережі, більшість з яких підготовлена викладачами (Собаєва, 2001).
Дистанційне навчання може бути синхронним і асинхронним.
Синхронне навчання передбачає наявність онлайн спілкування між
вихованцем і педагогом в режимі реального часу. Це «прямий ефір», коли
дитина контактує через засоби зв’язку безпосередньо з педагогом. Це може
бути відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті. Таку модель у позашкільній
освіті важко використовувати, оскільки, на нашу думку, на карантині
змінилось саме поняття «вільного часу» дитини. Однією з основних причин
цього є зміни розпорядку зайнятості в школі, закладі позашкільної освіти.
Модель асинхронного навчання дозволяє вихованцям вчитися у своєму
власному

темпі,

повертаючись

і

перечитуючи,

пропускаючи

або

прискорюючи процес засвоєння навчального матеріалу на свій розсуд.
Асинхронне навчання потребує самостійного планування або планування за
допомогою педагога, дедлайнів. Може відбуватися через електронне
листування, телевізійні уроки, педагоги створюють блоги, сайти тощо.
Асинхронне дистанційне навчання так само потрібне, як і синхронне, тому
що є діти, яким потрібно більше часу на опрацювання тієї чи іншої теми.
Також є діти з різними освітніми потребами. Таким чином забезпечується
диференціація.
Перевага асинхронного дистанційного навчанням ще і в тому, що його
можна планувати, виходячи з наявних умов. Тобто, якщо дитина не має
особистого

гаджету

для

спілкування

через

соціальні

мережі

та

хмароорієнтованє середовище, вона може вибрати, самостійно спланувати
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графік роботи, в залежності від іншого користувача гаджетом. Але, що буде з
процесом навчання, якщо дитина не вміє самоорганізовуватись? Для такої
дитини краще застосувати гібридне навчання. Це тоді, коли ми зустрічаємось
з дітьми в синхроні (наприклад на відеоконференції) і водночас застосовуємо
асинхронне навчання. Таким чином вихованцям надається підтримка у
синхроні. Водночас, деякі речі найкраще робити в асинхронні. Це можливість
для учнів самостійно планувати своє навчання, виходячи з власних умов.
Подальше

викладення

матеріалу

побудовано

на

результатах

дослідження, а також на узагальненнях та висновках, зроблених на основі
власних педагогічних спостережень протягом практичної педагогічної
діяльності в закладах позашкільної освіти.
З метою з'ясування бачення педагогами закладів позашкільної освіти
шляхів вдосконалення цього процесу, було проведено експериментальне
дослідження шляхом опитування. Всього в дослідженні брали участь 120
педагогів закладів позашкільної освіти м. Києва та м. Дніпро.
Аналіз результатів анкетування дозволив виявити протиріччя між
необхідністю нині працювати в режимі дистанційного навчання та
неготовністю значної кількості позашкільників до цієї діяльності. Однією з
причин, яку називали педагоги було «застаріла матеріально-технічна база»
(60%); 67,5 % педагогів відзначали низький рівень підготовки роботи з
гаджетами, також низьку потужність комп’ютерної техніки; 15% опитаних
переважно користувалися телефонним зв’язком та електронною поштою для
спілкування з вихованцями, 80% педагогів зазначали, що під час пандемії
COVID-19 вони вперше вимушені були використовувати технології
дистанційного навчання.
Для вирішення цих проблем, наприклад, в Центрі технічної творчості
та

професійної

орієнтації

шкільної

молоді

Дарницького

району

м.Києва були створені курси для педагогів закладу. Де їх навчали технології

роботи в дистанційному режимі. Для цього було задіяно весь наявний ресурс
комп’ютерної техніки, до викладання керівників гуртків інформатики
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закладу. Методичною службою розроблено навчальну програму, в змісті якої
було вивчення роботи з Word, Exel, соціальними мережами (Face Bоok,
Instagram), дистанційними платформами, середовищами для проведення
відеоконференцій, вебінарів (Zoom, Skype), хмарними сервісами (Googleдиск) тощо. Також було акцентовано увагу на вмінні складати опитувальник
у Viber при роботі з групою вихованців.
Наступний блок питань до педагогів був спрямований на визначення їх
ставлення до дистанційної форми навчання. Так, 7,5% опитаних категорично
відмовились би надалі проваджувати у своїй роботі онлайн-заняття, якщо
була б така можливість. 77,5% педагогів оцінили рівень знань вихованців
нижче очікувань, відповідно до прогнозованого результату навчальної
програми, за умови навчання в онлайн-режимі. 87,5% не помічали
зацікавленість учнів до занять у форматі дистанційного навчання, вони мали
бажання бути присутніми на заняттях в режимі офлайн (англ. offline). Як
негатив, педагоги відмітили брак «живого» спілкування (77,5%), зниження
рівня мотивації вихованців до навчання (42,5%), збільшення часу на
підготовку до занять (75%).
На необхідність удосконалення дистанційної форми навчання у
закладах позашкільної освіти вказують 85 % опитаних, відмічаючи, що
особливо це актуально для роботи з дітьми з особливими потребами. Серед
основних переваг дистанційного навчання, педагоги назвали отримання
нового досвіду викладання, збільшення методичних напрацювань у форматі
онлайн занять, можливість збереження здоров’я вихованців та педагогів.
Обговорення / Discussion.
Сучасні умови диктують зміни і у позашкільній освіті, однією з яких є
впровадження в освітній процес дистанційного навчання.
В інформаційному суспільстві Інтернет простір стає сферою діяльності,
в тому числі і в галузі освіти. Інформатизація суспільства є безумовним
фактором розвитку освітнього середовища, в якій система дистанційного
навчання стає однією з структур безперервного формування знань без
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обмежень за віком і ступенем підготовки учня, а також без урахування
територіальної локації розташування будь – якої освітньої організації.
Зауважимо, що в наш час бракує вітчизняних і зарубіжних психологопедагогічних досліджень, які б розкривали методику дистанційного навчання
у закладах позашкільної освіти. Проте, деякі аспекти питання дистанційного
навчання проаналізовано в роботі І.С. Делик та О.В. Діденко. У роботі
зазначених

авторів

наголошується,

що

важливе

місце

в

системі

дистанційного навчання займають технологічні засоби, які є основою
інформаційних технологій.
Висновки / Conclusion.
У загальній системі освіти заклади позашкільної освіти виконують не
додаткову, а, за певних умов, випереджувальну функцію. Ефективність
виховання молоді у закладах позашкільної освіти обумовлена багатством
змісту, форм та методів виховної діяльності в гуртках та творчих об’єднаннях. Поєднання колективних, групових та індивідуальних занять дозволяє
забезпечити цілісний підхід до виховання особистості.
Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на позашкільну освіту в Україні,
яка, як і всі інші галузі, перейшла в дистанційний режим роботи. Не
зважаючи на те, що формати дистанційного навчання, проведення заходів
закладами позашкільної освіти є перспективними і успішними, наявні певні
ризики: не усі заняття у позашкільній освіті можна проводити он-лайн з
такою ж мірою ефективності. Зміст деяких навчальних програм потребує
проведення занять саме у закладі позашкільної освіти, що має необхідне
навчально-методичне забезпечення та обладнання. Ускладнення ще і тому,
що особливістю освітнього процесу у закладах позашкільної освіти є
різновікові групи, що є складністю під час проведення дистанційного
заняття. Діти різного віку потребують різних підходів до організації онлайннавчання. Деякі вихованці потребують допомоги дорослого або нагляду
дорослого, щоб уникнути травм; втрачають мотивацію до позашкільної
освіти в дистанційному режимі, оскільки в умовах карантину вони пів дня
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виконують шкільну програму на онлайн-уроках, а потім роблять домашні
завдання, іноді теж за комп'ютером; тривалий час позбавлення дітей живого
спілкування в колі однолітків, з педагогами може мати негативні наслідки
для їхнього соціального розвитку; є занепокоєння з приводу зменшення
кадрового потенціалу позашкільної освіти з причини скорочення, тобто
недофінансування галузі або через неспроможність (особливо старшого віку)
пристосуватися до нового формату роботи закладу; в умовах карантину
педагоги витрачають значно більше часу на підготовку до проведення
навчальних занять.
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Эмпирическое исследование проблемы дистанционного обучения
воспитанников учреждений внешкольного образования
Корниенко Анна Владимировна, методист Центра технического творчества и
профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района г.Киева, кандидат
педагогических наук, annavkornienko@ukr.net
В статье акцентировано внимание на теоретическом и практическом значении
изучения проблемы дистанционного обучения воспитанников учреждений внешкольного
образования в условиях пандемии COVID-19. Целью статьи является осуществление
анализа данных, полученных в результате эмпирического исследования, которое будет
основой разработки методических рекомендаций по проблеме дистанционного обучения
воспитанников учреждений дополнительного образования.
Уточнено понятие дистанционного обучения. Приведены конкретные результаты
эмпирического исследования, проведенного с целью выяснения видения педагогами
34

учреждений дополнительного образования путей совершенствования процесса
дистанционного обучения воспитанников учреждений дополнительного образования.
Сравнение полученных результатов с научными разработками, которые касаются
определенных аспектов дистанционного обучения учащихся, выявило, что
представленное исследование подтверждает и расширяет результаты научных
исследований, указанных в статье.
В выводах отмечается, что применение педагогической технологии
дистанционного обучения обеспечивает достижение высоких успехов большинством
воспитанников учреждений дополнительного образования в условиях пандемии COVID-19.
Ключевые слова: дистанционное обучение, внешкольное образование, заведение
внешкольного образования, воспитанники заведений внешкольного образования,
образовательный процесс.

Empirical study of the problem of distance learning for pupils of out-ofschool education institutions
Kornienko Anna Volodymyrivna, Methodist of the Center for Technical Creativity and
Vocational Orientation of School Youth of Darnytskyi District of Kyiv, Candidate of
Pedagogical Sciences, annavkornienko@ukr.net

The article focuses on the theoretical and practical significance of studying the problem
of distance learning of pupils of out-of-school educational institutions in the context of the
COVID-19 pandemic The purpose of the article is to analyze the data obtained as a result of
empirical research, which will be the basis for the development of guidelines for the problem of
distance learning of pupils of out-of-school education.
The concept of distance learning has been clarified. The concrete results of the empirical
research conducted for the purpose of clarification of vision of teachers of out-of-school
education establishments of ways of improvement of process of distance learning of pupils of
out-of-school education establishments are resulted.
Comparison of the obtained results with scientific achievements that affect certain
aspects of distance learning of students, revealed that the presented research confirms and
expands the results of scientific research mentioned in the article.
The conclusions emphasize that the use of pedagogical technology of distance learning
ensures the achievement of high success by the majority of pupils of out-of-school educational
institutions in the conditions of the COVID -19 pandemic.
Key words: distance learning, out-of-school education, out-of-school education
institution, pupils of out-of-school education institution, educational process.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
Заярна Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, методист Сумського
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
e-mail: zayarnavik@gmail.com
Статтю присвячено питанню розвитку особистості впродовж життя. У статті
проаналізовано різноманіття можливостей дітей та учнівської молоді європейських
країн здобувати додаткову (позашкільну) освіту з метою розуміння загальноєвропейських
тенденцій для визначення шляхів імплементації перспективного досвіду у вітчизняній
освітній системі.
Ключові слова: позашкільна освіта дітей та учнівської молоді, освіта впродовж життя,
освіта вширш життя, перспективний досвід, європейські країни.

Сьогодні вітчизняні освітні орієнтири значним чином спрямовані на
європейські тенденцій в цій галузі. Адже плекання конкурентноспроможної,
високоморальної й патріотичної особистості, яка здатна до гідної соціалізації,
самопрезентації й саморозвитку протягом життя як у межах країни, так і на
міжнародному рівні, є основоположним завданням сучасної освіти. Ці
тенденції прослідковуються на всіх ланках цілісної системи освіти, зокрема й
на теренах позашкільної освіти України.
Вище зазначене актуалізує вивчення тенденцій європейських країн у сфері
позашкільної освіти дітей та учнівської молоді.
У контексті дослідження різних питань вітчизняної системи позашкільної
освіти, деякі аспекти неформальної освіти дітей і учнівської молоді в країнах
Європи розкрито у працях О. Биковської (досвід Польщі, Словаччини, Чехії
тощо), Н. Савченко (досвід Польщі), І. Петрової (досвід Великобританії,
Франції тощо), Р. Науменко (робота Європейської асоціації установ вільного
часу дітей та молоді, EAICY) тощо [3,5-7,9].
Однак недостатньо вивченим залишається питання, загальноєвропейських
тенденцій у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді, що
зумовлене необхідністю проєктування розвитку системи позашкільної освіти
в Україні.
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Тому метою нашого дослідження є визначення тенденцій європейських країн
у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді в аспекті реалізації
концепції освіти впродовж життя.
Для досягнення мети дослідження у ході роботи використано теоретичні
методи аналізу, синтезу та узагальнення педагогічних та методичних джерел
з означеної проблеми; емпіричних методів аналізу та узагальнення практики
європейських країн.
Проаналізуємо детальніше європейський освітній простір у контексті
проблематики нашого дослідження.
Сучасне Європейське співтовариство обирає основним пріоритетом
розвиток освітньої галузі, як інструменту створення «конкурентоспроможної
потужної знаннєвоорієнтованої» економіки. За твердженням експертів
інвестиції в освіту є важливим фактором довгострокового економічного
зростання як держав, так і цілих регіонів. Саме тому у ХХІ столітті політична
стратегія

Європейського

Союзу

визначається

освітніми

векторами,

спрямованими на побудову «суспільства знань». Зважаючи на зазначене,
особливої актуальності набуває концепція «Освіта впродовж життя», що
була закріплена Меморандумом неперервної освіти Європейської Комісії
(A Memorandum on Lifelong Learning, 2000). Документом утверджено
континіум неперервної освіти особистості протягом усього життя, а також
використання усіх освітніх можливостей, тобто освіти «вширш життя», що
визначає комплементарність трьох її різновидів – формальної, неформальної
й інформальної, взаємодоповнюючи одна одну, забезпечують цілісність і
синергію європейського освітнього простору [4].
Акцентуємо на тому, що сьогодні у європейській практиці роботи з дітьми та
учнівською молоддю досить широко використовуються декілька дифеніцій,
пов’язаних із поняттям «неформальна освіта» (англ. – non-formal education).
О. Биковська серед основних виділяє: «заклади неформальної освіти» (англ. –
institution of non-formal education), «заклади позашкільного виховання»
(польськ. – placowki wychowania pozaszkolnego), «заклади додаткової освіти»
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(рус. – учредждения дополнительного образования), центри вільного часу
(словацьк. – centrum vol’neho casu) тощо [3]. Проте, у впровадженому
ЮНЕСКО Міжнародному стандарті класифікації освіти (МСКО) (англ. – The
International Standard Classification of Education, ISCED) використовується
лише одне поняття – «неформальна освіта», що не має на меті порушення
автентичності національних систем роботи з дітьми та учнівською молоддю у
сфері їх вільного часу. Теоретичний і контекстний аналіз, узагальнення
близьких за значенням термінів доводить, що в українській мові всі напрями,
види і форми роботи з дітьми та учнівською молоддю у сфері їх вільного
часу

найбільш

відповідають

історично

сформованому

й

науково

обґрунтованому поняттю «позашкільна освіта». Такий науковий погляд на
поняття

неформальної

європейського досвіду

освіти

відкриває

нові

аспекти

у

вивченні

у сфері позашкільної освіти дітей та учнівської

молоді.
Важливими в межах нашого дослідження є сучасні тенденції до посилення
мотивів особистісного зростання у концепції освіти впродовж життя, що
інтегруючи сфери формальної, неформальної, інформальної освіти, визначає
їхню роль і місце у процесі розвитку особистості. З огляду на зазначене,
неформальна освіта відіграє особливу роль у процесі самореалізації людини
протягом всього життя, що зумовлено її специфікою [6].
Для наочного відображення ролі й місця НФО у життєвому циклі
особистісного

розвитку

людини

розглянемо

модель

можливостей

самореалізації особистості в освітній діяльності «впродовж життя» і «вширш
життя» (рис. 1.2).
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Освіта вширш життя

Примітки: сфера ІНФО* – сфера інформальної освіти; сфера НФО** – сфера неформальної освіти; сфера
ФО** – сфера формальної освіти

Рис. 1. Можливості самореалізації особистості в освітній діяльності впродовж і
вширш життя. (Складено автором)

Відповідно до представленої моделі, концепція «освіта впродовж життя»
інтегрує різні сфери освітньої діяльності людини. Природно, що у різному
віці інтенсивність її самореалізації в освітній діяльності є різною. Першим
середовищем розвитку, в яке потрапляє людина з моменту народження, є
сфера інформальної освіти (материнський догляд, вплив родинного
середовища). З часом вплив інформальної освіти доповнюється початковою
формальною (заклади дошкільної освіти) або/і неформальною освітою
(навчання у центрах раннього розвитку дитини; творчих об’єднаннях
позашкільних закладів тощо). Досягаючи відповідного віку, дитина
потрапляє до різних інституцій формальної (різні типи початкової, середньої
школи) і неформальної (дозвіллєві клуби, центри творчості, дитячі
громадські організації, ін.) освіти. Відчутним стає розширення сфери
інформальної освіти (побут, Інтернет, засоби масової інформації, оточуючий
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мікросоціум, іноді – маргінальне середовище тощо). У молодому віці
спостерігається максимальне інтегрування сфер формальної, неформальної та
інформальної освіти, що пояснюється розширенням потреб у професійній
освіті підвищенні кваліфікації, кар’єрному рості, набутті життєво важливих
умінь і навичок поза навчальним закладом або місцем роботи (гуманітарні
курси, дозвіллєві заклади; громадська, волонтерська діяльність тощо). У
зрілому віці відбувається поступове згортання сфери формальної освітньої
діяльності людини, що пояснюється завершенням її навчання у професійнотехнічних та вищих навчальних закладах. Діяльність у сферах неформальної
та інформальної освіти збільшуються до максимуму, що пояснюється
реалізацією

власних

освітніх

потреб

щодо

підвищення

професійної

кваліфікації (або підготовки до зміни професії), сімейного благополуччя,
збереження здоров’я, організації дозвілля, розширення загального світогляду
тощо. Зважаючи на організаційні й змістові особливості, для значного
відсотку людей обидві сфери стають майже пожиттєвими явищами.
Застосований метод моделювання сфер діяльності людини дозволив
відобразити у відповідності до вікових періодів життя:
– загальну

протяжність

формальної,

неформальної,

інформальної

складових освіти, що взаємодіючи, створюють сфери синергії
життєвих процесів, важливих для набуття особистістю безперервної
освіти (реалізація сучасної концепції «освіта впродовж життя й
вширш життя»);
– спрямованість вектору розвитку й самореалізації особистості, що
закладаючи освітні основи у дитинстві, проносить їх через усе життя,
визначаючи особистісну значущість і протяжність кожної із сфер
освіти;
– центральну роль НФО, що є відкритою для взаємодії з іншими
сферами освітньої діяльності і забезпечує цілісність освітніх
установок і прагнень, зусиль і досягнень особистості.
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Представлена модель наочно демонструє ідеї європейського суспільства
знань, та відповідно до цього – формування загальноєвропейських освітніх
тенденцій.
Як бачимо з попередньої моделі, особистісний розвиток у сфері
неформальної освіти відбувається протягом життя.
Це підтверджено й соціологічними дослідженнями, проведеними у
країнах ЄС та в Україні (2013 р.), за якими співвідношення формальної і
неформальної складових освіти має значну перевагу у бік останньої. Це
зумовлено, насамперед, можливостями вибору напрямів (освіта за інтересами
й потребами, громадянська, професійна, інша освіта) та організаційних форм
(курси, школи, клуби; наукові, творчі, спортивні, інші об’єднання)
неформальної освіти, що є важливим як для дітей, так і для дорослого
населення. У теоретичному сенсі зазначене свідчить про перспективність
концепту

«НФО

впродовж

життя»

як

повноцінного

напряму

загальноєвропейської стратегії «освіта впродовж життя» [5].
Акцентуємо на тому, що модель наочно демонструє широкий спектр
можливостей вибору форм і видів діяльності неформальної освіти для дітей
та учнівської молоді. Розглянемо їх детальніше.
У європейській практиці соціально-освітньої роботи з дітьми та учнівською
молоддю існує значна варіативність форм реалізації неформальної освіти, а
відтак й дефініцій, що, позначаючи неформальну складову різноманітних
освітніх видів діяльності, є аналогами цього поняття (рис. 2).
Досить часто зустрічаються терміни: сurriculum, яким позначається
формалізований

пакет

курсів

і

їхній

зміст,

запропонований

і/або

затверджений навчальними інституціями); activity, яким позначаються різні
види діяльності. Значно поширеними є похідні від них поняття, що містять
НФО-компонент: co-curriculum activity – додаткова діяльність, організована
навчальним закладом для покращення знань й навичок учнів з предметів
основної програми (факультативи); extra-curriculum activity – додаткова
діяльність, організована навчальним закладом, що сприяє особистісному
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розвитку учнів (заняття за інтересами – спорт, мистецтво, громадське
виховання тощо); after-school activity /out of school activity / extended activity –
додаткова діяльність, організована як в навчальному закладі, так і поза його
межами (на базі інших державних, громадських, приватних організацій);
after-school care/service – догляд за дітьми молодшого шкільного віку (6-12
років) у період зайнятості їхніх батьків (до і після школи), що включає
школами або іншими організаціями допомогу у виконанні домашніх завдань,
проведенні занять за інтересами.
СФЕРА
ФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
(the field of Formal Education)
Обов’язкова/ середня освіта
(compulsory education)

Школи
повного дня

Опіка учнів
у післяурочний час
(after-school care
services)

Школи
неповного дня

СФЕРА ВІЛЬНОГО ЧАСУ
(the field of Free Time)
Організована діяльність
(organized activity)
Діяльність
державних, громадських,
волонтерських організацій

Освіта учнів у позакласний час
(орг. додаткової навчальної діяльності)
(сo-/ extra-curriculum activity)

Неорганізована діяльність
(unorganized activity)

Види діяльності:
– спілкування з друзями;
– Інтернет-ігри;
– спілкування у соцмережах;
– перегляд TV;
– спільні заняття з батьками;
– подорожі, ін.

Клуби, секції
Освіта учнів у позашкільний час
у структурі шкіл
поняттю
(діяльність
самостійних
закладів
НФО:
Рис. 2.(co-/
Варіативність
дефініцій
діяльності
дітей
та учнівської
молодіВідповідність
у сфері неформальної
extra«інформальна
освіта
центрів,
клубів,
шкіл,
таборів
тощо)
освіти
(Складено
curriculum,
after- автором)
дітей
та
учнівської
молоді
(оut of school activity / extended activity)
school activity,
(іnformal
education)
clubs,
centers, та
etc.)
Вище
названі
інші форми роботи з дітьми та учнівською молоддю у сфері

неформальної освіти було презентовано у виданнях Європейської асоціації установ
неформальної
та молоді (EuropeanПозашкільна
Association Non-formal Educationof
Дозвіллєваосвіти дітей Додаткова
Childrenand
у 1991 р. з метою
освітаYouth, EAICY,) заснованої
освіта
освіта встановлення більш тісного
(leisure
education)
(extended
education)
(out
of
school
education)
взаєморозуміння між країнами, підвищення міжнародної
взаємодії в європейському
неформальному освітньому просторі. На сьогодні діяльність EAICY об’єднує діяльність
понад 25 тисяч організацій із 17 країн Європи (у тому числі – Україна), Азії (Казахстан) та
Відповідність поняттю
Африки (Південно-Африканська
Республіка).
«неформальна освіта дітей та учнівської молоді»

Слід зазначити,
що education)
EAICY є партнером Європейської громадської
(non-formal
організації «Навчання впродовж життя» (European Civil Society Platformon
Lifelong Learning, LLL-EUCIS, 2005), до пріоритетів якої належить
збільшення гнучкості і гармонізація наступності формальної, неформальної
та інформальної освітніх сфер для реалізації концептів «навчання впродовж
життя» і «навчання шириною у життя» для всіх верств населення.
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Аналіз діяльності EAICY дає підстави стверджувати, що провідними
напрямами

його

співробітництва

діяльності
в

галузі

є

всебічний

неформальної

розвиток

європейського

(позашкільної,

додаткової,

дозвіллєвої) освіти, збагачення досвіду організації вільного часу країнучасниць, створення спільного інформаційно-комунікаційного простору.
Підтвердженням зазначеного є започаткування у 2005 році друку збірника
«Додаткова і неформальна освіта у Європі» («Non-formal and informal
Educationin Europe»), що декілька разів видавався за редакцією Рене
Кларійса. До першого випуску (2005 р.) було включено матеріали з досвіду
роботи 14 країн Східної, Центральної і Західної Європи. Випуск містив
інформацію країн-учасниць про ситуацію у сфері організації вільного часу
дітей і молоді, розкривав особливості національних систем неформальної,
додаткової і позашкільної освіти, розкривав сутність термінології в освіті
різних країн. Доповнена версія видання з оновленою інформацією вийшла
друком у 2008 році під назвою «Дозвілля і неформальна освіта» («Leisure and
informal education»).
На підставі аналізу цих та інших публікацій [1-4], можна виділити
наступні загальні риси неформальної освіти європейських країн:
 спільна мета діяльності позашкільних навчальних закладів,
організацій, освітніх установ тощо (розвиток компетенцій й
навичок, підтримка обдарованості, виховання загальнолюдських
моральних цінностей – ідея виховання особистості, здатної до
успішної самореалізації в суспільстві, ефективної міжкультурної
взаємодії на основі принципів толерантності та взаєморозуміння);
 варіативність, гнучкість щодо вибору змісту навчальних програм
та форм роботи (для європейських країн
різноманітність

концепцій,

цілей

і

характерною є

пріоритетів

діяльності,

підвищення уваги до установ неформальної освіти як центрів
розвитку, виховання дітей та молоді.);
 соціально-економічні

виклики
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та

ризики

(НФО

більшості

європейських країн знаходиться у жорстких ринкових умовах, що
регулюються лише місцевими органами управління);
 соціальна інклюзія дітей з особливими освітніми потребами.
Здійснене дослідження доводить, що вітчизняна система позашкільної
освіти нарівні з європейськими країнами розвивається за спільними
тенденціями інтеграційних і глобалізаційних процесів, серед яких виділимо:
• позитивні:
 формування європейського освітнього простору, в якому належне
місце відведено НФО дітей та учнівської молоді
 підсилення ролі НФО як складової освіти впродовж життя
 збільшення внутрішньої та зовнішньої активності європейських країн
щодо міжнародного співробітництва
• негативні:
 підвищення варіативності понятійного апарату НФО дітей та
учнівської молоді
 сповільнення темпів створення національних систем валідації
(визнання) НФО дітей та учнівської молоді.
Проте незважаючи на спільні риси, неформальна освіта кожної країни
має власну національну специфіку, що залежить від низки факторів:
політичного устрою, історичного й соціально-економічного розвитку тощо.
Серед них: традиції інтегрованості (дезінтеграції) закладів неформальної
освіти із загальноосвітніми закладами; орієнтація на дитячу національну
субкультуру;

відмінності

державного

(муніципального)

управління

закладами неформальної освіти (централізована або децентралізована
модель), наявність / відсутність комплексного підходу до позашкільної освіти
дітей дошкільного віку. Такі національні особливості відіграють особливу
роль для проведення подальших наукових розвідок й можуть стати
позитивним перспективним досвідом для імплементації в Україні.
Отже, викладений вище матеріал з досвіду зарубіжних країн щодо організації
неформальної освіти дітей та учнівської
молоді в контексті неперервного
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навчання протягом життя підкреслює важливе значення цього виду освіти
для розвитку європейського суспільства. Вивчення, трансформація й
використання елементів успішного досвіду визначає модернізацію і сталий
розвиток вітчизняної системи позашкільної освіти, що функціонує як
суспільно зумовлений, історично сформований аналог європейських систем
неформальної освіти дітей та молоді, важлива складова системи неперервної
освіти в Україні.
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Европейские тенденции внешкольного образования
детей и учащейся молодежи в конексте обучения в течение жизни
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внешкольного образования и работы с талантливой молодежью. e-mail:
zayarnavik@gmail.com
Статья посвящена вопросу развития личности в течение жизни. В статье
проанализированы многообразие возможностей детей и учащейся молодежи европейских
стран получать дополнительное (внешкольное) образование с целью понимания
общеевропейских тенденций для определения путей имплементации перспективного
опыта в отечественной образовательной системе.
Ключевые слова: внешкольное образование детей и учащейся молодежи, образование в
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The article is devoted to the issue of personality development throughout the life. The article
analyzes the diversity of opportunities for children and studying youth of European countries to
receive the non-formal education in order to understand the common European trends to identify
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УДК: 37.074
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ
“ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ” ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ
ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії
позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України,
e-mail: boikoanna@gmail.com
У статті на основі теоретичного аналізу наукових джерел розкривається
сутність поняття “ціннісні орієнтації” вихованців в гуртках гуманітарного напряму
позашкільних навчальних закладів. З’ясовано, що ціннісні орієнтації є одним із
найважливіших структурних компонентів особистості, а система особистісних
цінностей виступає адекватним індикатором розвиненої особистості. Наголошено, що
позашкільна освіта відіграє особливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій
підростаючої особистості.
Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, вихованці, гуртки, гуманітарний
напрям, позашкільний навчальний заклад.

Трансформація

політичної

та

соціально-економічної

організації

українського суспільства призвела
до переоцінки особистісних цінностей
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підростаючого покоління та зміну їх ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації
істотно впливають на стиль мислення, спосіб життя, перебіг емоційних
процесів. Саме розвинуті ціннісні орієнтації слугують показником зрілості та
сформованості особистості, ставлення людини до матеріальних і духовних
цінностей, системи установок, саморегуляції поведінки тощо. Особливою
мірою

трансформаційні

процеси

в

ціннісній

системі

суспільства

відображаються на представниках молодого покоління, які, стикаючись з
відсутністю чітких соціально-ціннісних орієнтирів, переживають стан
невизначеності й деморалізованості [8, с. 236]. Тому наразі перед психологопедагогічною наукою постає нагальна потреба у цілеспрямованому вихованні
дитини на засадах гуманістичних цінностей.
Особливу роль у розв’язанні зазначених проблем відіграє позашкільна
освіта як соціальний інститут виховання й розвитку дітей та учнівської
молоді – невід’ємної частини освітньо-виховного простору, що сприяє
формуванню особистості, розкриттю її творчого потенціалу; вихованню
соціально значущих якостей і формуванню ціннісних,моральних орієнтирі [1,
с. 17-18].
Аналіз

останніх

публікацій

свідчить,

що

вивченню

проблеми

формування ціннісних орієнтацій особистості присвячено дослідження таких
наук як філософії, соціології, культурології, психології та педагогіки.
Соціологічний

аспект

у

вивченні

ціннісних

орієнтацій

розкрито

в

дослідженнях І. Кона, І. Істошина, О. Здравомислова, М. Бобнєвої,
В. Воздинської, Т. Бутківської, Н. Іщук та інших науковців. В дослідженнях
Л. Архангельського,

А. Здравомислова,

М. Кагана,

В. Сагатовського,

В. Сіверса та інших розкриті сутність понять “ціннісні орієнтації”
особистості. Психологічні механізми та технології формування цінностей
висвітлено

в

працях

М. Боришевського,

К. Абульханової-Славської,

Б. Братуся,

І.

Гояна,

І.Беха,

З.Карпенко,

Л. Божович,
Л. Коберник,

О.Научитель, О. Подольської, С. Рубінштейна та інших. Роль цінностей в
житті сучасного суспільства розробляють у своїх дослідженнях Л. Кривега,
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М. Кузнецов, М. Лапін, В. Лутай, М. Никандров. Формування ціннісних
орієнтацій як педагогічну проблему розкривають у своїх дослідженнях
І. Артюхова,

В. Дряпіка,

І. Зязюна,

О. Докукіної,

О. Кононко,

М. Красовицького, І. Підласого, Р. Скульського, О. Сухомлинської.
Однак,

проблема

формування

ціннісних

орієнтацій

вихованців

позашкільних навчальних закладів є недостатньо теоретично розробленою.
Актуальність даного питання та потреба позашкільної освіти зумовили
дослідження проблеми формування ціннісних орієнтацій вихованців в
гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів
Метою статті є аналіз теоретичних підходів до визначення поняття
“ціннісні

орієнтації”

вихованців

в

гуртках

гуманітарного

напряму

позашкільних навчальних закладів.
Аналіз сучасної наукової соціологічної та психолого-педагогічної
літератури свідчить про те, що визначення поняття “ціннісні орієнтації”
досить багатозначне.
Вперше поняття “ціннісні орієнтації” було введено у соціологічну
науку У. Томасом та Ф. Знанецьким у другій половині XX століття.
У соціальній психології під терміном “ціннісні орієнтації” особистості
розуміють, по-перше, “ідеологічні, політичні, моральні, естетичні й інші
основи оцінок суб’єктом оточуючої дійсності і орієнтації у ній”, по-друге,
“спосіб диференціації об’єктів індивідом за їх значущістю” [1, с. 10].
На те, щоб вважати ціннісні орієнтації як цілісну систему установок
наголошував І. Кон, підкреслюючи, що ціннісна орієнтація зумовлює думки
людини, її життєві цілі та прагнення, способи вирішення значущих проблем.
Варто наголосити, що у соціологічних дослідженнях розмежовується
поняття цінностей і ціннісних орієнтацій. У роботах Л. Антілогової та
І. Попової цінності розглядаються як узагальнені уявлення, що виступають у
якості загальних ідеалів, стереотипів суспільної та індивідуальної свідомості
і функціонують як ідеальні критерії оцінки й орієнтації особистості і
суспільства. В свою чергу ціннісні орієнтації, на думку І. Суріної, є
49

відображенням у свідомості людини цінностей, які визнаються нею як
стратегічні життєві цілі та загальні світоглядні орієнтири, що формуються на
базі співвіднесення особистісного досвіду з поширеними у соціумі зразками
культури. Таким чинном, поняття ціннісної орієнтації є більш широким за
поняття цінності, оскільки в його основі “структурний зв’язок між самою
цінністю і ціннісно орієнтованим суб’єктом” [10, с.3].
З психологічної позиції ціннісні орієнтації є компонентом структури
особистості, який відображає життєвий досвід, накопичений особистістю в
індивідуальному розвитку та являє собою серцевину свідомості, з огляду на
яку особистістю приймаються рішення щодо важливих життєвих питань.
Так, психологічний словник визначає “ціннісні орієнтації” як опорні
установками для прийняття рішень і регуляції поведінки [9, с. 584]. В
Українському педагогічному словнику ціннісні орієнтації трактуються як
“вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб
особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей” [2, с. 357].
Енциклопедія освіти подає досить схоже тлумачення, але дещо
розширене, категорії досліджуваної категорії. “Ціннісні орієнтації (фр.
orientation – установка) – відносно стійка система спрямованості інтересів і
потреб особистості на певну ієрархію життєвих цінностей у різних суттєвих
ситуаціях, спосіб розрізнення особистісних явищ і об’єктів за рівнем їхньої
значущості для людини” [5, c. 991].
Зазначимо, що ціннісні орієнтації є одним із найважливіших
структурних компонентів особистості. Дослідники В. Ядов, А. Здравомислов,
Г. Дворецька застосовують факторний підхід до визначення категорії
“ціннісні орієнтації”. Так, Г. Дворецька, під “ціннісними орієнтаціями”
розуміє сприйняття особистістю певних цінностей і визнання їх за цілі життя
чи основні засоби досягнення таких цілей, що є щонайважливішим фактором,
який регулює, детермінує мотивацію особистості і її поведінку [3, с. 213].
Ми погоджуємось з даним визначенням ціннісних орієнтацій як
регулятора мотивації життєвої активності. Однак зауважимо, що таке
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трактування не розкриває співвідношення індивідуального і суспільного
аспектів у структурі ціннісних орієнтацій.
Розуміння ціннісних орієнтацій, за А. Здравомисловим, як важливих
елементів

внутрішньої

структури

особистості,

закріплених

життєвим

досвідом індивіда й усією сукупністю його переживань [6, с. 202], на нашу
думку, не повною мірою розкриває механізм утворення ціннісних орієнтацій
людини.
На вирішальній ролі суспільного чинника у формуванні ціннісних
орієнтацій акцентується у наукових доробках А. Донцова, який визначає
ціннісні орієнтації як смислові установки суб’єкта, усвідомлені ним у процесі
соціалізації і сформульовані у запропонованих суспільством термінах [4,
с. 12]. Вчений розглядає соціалізацію не лише як надбання життєвого
досвіду, а й як процес саморозвитку, результат активності особистості в
соціумі.
У дослідженнях В. Алексєєвої та А. Титаренко ціннісні орієнтації
визначаються як похідні від цінностей суспільних груп, що, обмежує вплив
внутрішньої структури цінностей особистості на їх формування. Оскільки
особистість при виборі цінностей орієнтується не тільки на загальні
принципи суспільства, але й враховує власні потреби.
Враховуючи вищезазначене, трактування поняття “ціннісні орієнтації”
більш змістовно розкриває В. Ядов. Науковець вважає, що ціннісні орієнтації
є “складним утворенням, що вбирає в себе рівні і форми взаємодії
суспільного й індивідуального в особистості, визначені форми взаємодії
внутрішнього і зовнішнього для особистості, специфічні форми усвідомлення
особистістю оточуючого світу, свого минулого, теперішнього і майбутнього,
а також сутності свого власного Я” [12, с. 36].
У своїх дослідження В. Шахрай доходить висновку, що “ціннісні
орієнтації” являють собою вираженими в морально-етичних ідеалах,
переконаннях, принципах, почуттях духовні цінності, усвідомлені й пережиті
особистістю, що виконують у її житті орієнтувальну, регулятивну,
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проектувальну функції.
У контексті нашого дослідження ми спираємось на положення І. Беха, що
система особистісних цінностей виступає адекватним індикатором розвиненої
особистості, за допомогою якої вона впізнається. Більше того, особистість
володіє цими цінностями як власними якостями. При цьому важливо, щоб
рівень володіння ними був таким, за якого можливе їх розгортання в реальній
життєдіяльності. Особисте зростання і залежність від того, наскільки певна
особистість поєднується з загальноприйнятою системою духовних цінностей,
якою мірою зміцнюється її духовна свідомість. Остання виступає

тією

внутрішньою інстанцією, в якій здійснюється згадане єднання, як процес
набуття смислу соціальних вимог [1, c. 26].
Таким чином, з одного боку, у психолого-педагогічних дослідженнях
акцентується увага на стійкість та суспільну значущість ціннісних орієнтацій,
а з іншого боку, вони являють собою спрямованість на певні цінності в
конкретних ситуаціях.
Кожна особистість має свій набір життєвих цінностей, одні з яких для
неї є вирішальними, а інші виступають незначущими, тобто формується
ієрархія цінностей. Ця система є динамічною і мобільною, що змінюється
протягом життя. Проте загалом можна твердити про наявність у кожної
людини більш-менш визначеної, хоч і не завжди усвідомленої системи
пріоритетів, які визначаються залежно від типу особистості.
Суб’єкт з розвиненою ціннісною системою, як наголошує І. Бех, є
дійовим носієм моральних норм, на якого можна покластися іншій людині
при розв’язанні власних духовно-практичних проблем, оскільки він знає, що
є загальнозначущим, усталеним, вічним, а що похідним, марнотратним [1,
с. 25].
Ми погоджуємось з думкою Л. Коберник, що особливе значення
система ціннісних орієнтацій займає в діяльності професій типу “людина –
людина”, здобуваючи в цьому випадку характер центрального елемента в
структурі їхнього професійного52 образу світу. Такі види професійної

діяльності є областями існування й розвитку загальнолюдських цінностей.
Саме тут реалізуються цінності альтруїзму і творчості, що додають смислу
даній діяльності [8, с. 236]. Формування ціннісних орієнтацій вихованців у
гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладах у цьому
контексті відіграє важливу роль для нашого дослідження. Оскільки цей тип
професій “людина – людина” якраз і представлений гуртками гуманітарного
напряму у системі позашкільної освіти.
Подібної точки зору притримується Є. Клімов, який у своїх наукових
доробках наголошує на тому, що ціннісні орієнтації виступають як важливий
механізм регуляції професійної діяльності. На думку дослідника, для кожної
визначеної професійної групи характерний свій зміст діяльності, своя
система цінностей [7, с. 130]. Таким чином, у формуванні професійної
компетентності відіграє ієрархія ціннісних орієнтацій ключову роль.
На основі проведеного теоретичного аналізу наукової літератури, під
ціннісними орієнтаціями вихованців в гуртках гуманітарного напряму
позашкільних

навчальних

закладів розуміємо

систему спрямованості

інтересів і потреб особистості на певну ієрархію життєвих цінностей у різних
суттєвих ситуаціях, спосіб розрізнення особистісних явищ і об’єктів за
рівнем їхньої значущості для людини
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що проблема
формування ціннісних орієнтацій підростаючої особистості є особливо
актуальною у сучасних соціально-економічних умовах, коли відбувається
втрата

морально-духовних

вирішення

цієї

проблеми

орієнтирів

українського

визначальну

роль

суспільства.

відіграє

Для

позашкільний

навчальний заклад як інститут розвитку та виховання дитини у вільний час.
У

науковій

літературі,

незважаючи

на

досить

широке

вивчення

досліджуваної проблеми, поки ще немає єдиної точки зору на визначення
поняття “ціннісні орієнтації”. Однак найголовнішою особливістю ціннісних
орієнтацій можемо вважати, що вони є певним регулятором активності
особистості, який дозволяє співвідносити особистісні потреби, інтереси і цілі
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зі соціально-значущими нормами суспільства.
Проведений теоретичний аналіз не вичерпує всіх аспектів даної
проблеми і потребує подальшого дослідження, зокрема обґрунтування
педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій вихованців в гуртках
гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів.
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А.Э.Бойко
Психолого-педагогические
аспекты
понятия
«ценностные
ориентации» воспитанников кружков гуманитарного направления
учреждений внешкольного образования
Научный сотрудник лаборатории внешкольного образования
Института проблем воспитания АПН Украины
В статье на основе теоретического анализа научных источников раскрывается
сущность понятия “ценностные ориентации” воспитанников в кружках гуманитарного
направления внешкольных учебных учреждений. Выяснено, что ценностные ориентации
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являются одним из важнейших структурных компонентов личности, а система
личностных ценностей выступает адекватным индикатором развитой личности.
Отмечено, что внешкольное образование играет особую роль в формировании
ценностных ориентаций подрастающей личности.
Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, воспитанники, кружки,
гуманитарное направление, внешкольное учебное учреждение.

A. E. Boiko
Of psychologist - pedagogical aspects of the concept of “value
orientations” of pupils of humanitarian circuits in Out-of-School Educational
Institutions
The Institute of Problems on Education of the National Academy of
Pedagogical Sciences of Ukraine (9 Berlynskoho Str., Kyiv, Ukraine).
The essence of the concept of “value orientation” of pupils of groups of humanitarian
direction in out-of-school educational institutions is defined on the basis of theoretical analysis
of scientific sources. It was found that the value orientation is one of the most important
structural components of personality and system of personal values that serves as an adequate
indicator of developed personality. The authors emphasizes that out-of-school educational
institutions as an institution of child development and education in free time play a special role
in the formation of value orientations of young generation. The problem of formation of value
orientations of children and youth is especially relevant in today’s social and economic
conditions, when there is a loss of moral and spiritual ideals of the Ukrainian society. Despite
the relatively wide study investigated problem, there is not single point of view on the definition
of "value orientation" in the scientific literature. However, the most significant feature of value
orientations is that they have some control of individual activity that allows personality to relate
personal needs, interests and goals with social important norms of society.
Keywords: value, value orientations, pupils, groups, humanitarian direction, out-ofschool educational institutions.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ
Охріменко Зорина, кандидат педагогічних наук,
завідувач лабораторії виховання готовності до ринку праці
Інститут проблем виховання НАПН України
Балабуха Людмила, молодший науковий співробітник
лабораторії виховання готовності до ринку праці
Інститут проблем виховання НАПН України
У статті проаналізовано теоретико-практичні проблеми сучасної професійної
орієнтації в Україні і закордоном. Визначено, що найбільш проблемною ділянкою для
вітчизняної профорієнтації є зміст профінформації та застарілий діагностичний
інструментарій. Зроблено висновок, що сучасна профорієнтація може бути ефективною
лише у разі оновлення науково-методичних підходів до її здійснення, удосконалення змісту
усіх її етапів (професійна інформація, професійна консультації, професійна діагностика).
Підкреслено, що зміст профорієнтації має бути аксіологічно спрямованим і враховувати
особливості сучасних підлітків і юнаків.
Ключові
слова:
профдіагностика;
профінформація;
профорієнтація;
профорієнтаційні технології; Теорія поколінь.

Постановка проблеми. Професійна орієнтація є тією освітньою
технологією, яка поєднує особистісні та суспільні інтереси. Адже, з одного
боку, якісне виконання професійної діяльності можливе у разі відповідності
індивідуальних особливостей людини вимогам професії. А з іншого,
професіоналізм, сумлінне виконання професійних обов'язків тощо забезпечує
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розвиток відповідних галузей виробництва і держави в цілому. Зауважимо,
що до етапу безпосереднього здійснення професійної діяльності, учень
проходить доволі тривалий шлях, який включає професійне самовизначення,
підготовку до вибору професії, професійну освіту тощо. Відповідно,
професійна орієнтація учнів має враховувати перспективи розвитку ринку
праці, бути сучасною ефективною системою допомоги учням у професійному
(профільному) самовизначенні та професійному становленні.
Однак, аналіз останніх досліджень і публікацій в контексті теми
нашого дослідження, дозволяє зробити висновок, що методологія, зміст,
форми і методи професійної орієнтації не відповідні вимогам сьогодення, а
отже,

не вирішують досягнення своєї основної мети – формування

готовності учнів до профільного та професійного самовизначення.
Слід

зазначити,

що

з

часів

незалежності

України,

найбільш

продуктивним етапом у розвитку вітчизняної професійної орієнтації, був
період початку і середини 90-х років. Саме тоді було розроблено ряд
теоретико-методологічних і прикладних основ професійної орієнтації в руслі
виховного та розвивального підходів, які знайшли втілення в нормативноправових документах (“Концепція професійної орієнтації учнівської молоді”,
та “Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається”). Для
того періоду характерним було активне впровадження у навчально-виховну
роботу

загальноосвітніх

шкіл

та

МНВК

різних

форм

і

методів

профорієнтаційної роботи (екскурсії на підприємства, зустрічі з фахівцями,
колишніми випускниками, конференції, класні години, заняття в гуртках,
факультативних курсах профорієнтаційного спрямування тощо). Також слід
відмітити, що українськими науковцями (С. Карпіловська, В. Синявський,
Б. Федоришин), було розроблено ряд профорієнтаційних діагностичних
методик, які активно застосовуються шкільними психологами ЗЗСО і до
тепер.
Надалі,

практична

відсутність

інтересу

держави

до

проблем

професійної орієнтації учнів, брак фінансової підтримки наукових розробок,
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нечисленність компетентних фахівців з профорієнтації, відсутність годин на
цілеспрямовану, систематичну профорієнтацію учнів, – призвели до того, що
профорієнтація з учнями відбувається у більшості ЗЗСО фрагментарно і не
відповідає запитам особистості, що самовизначається.
Аналіз

останніх

зосереджуються

на

досліджень.

таких

проблеми

Сучасні

дослідники

профорієнтації,

переважно

як

активізація

професійного і профільного самовизначення учнів (Г. Вороніна, Д. Закатнов,
О. Ігнатович,

О. Мерзлякова,

А. Шевенко та ін.);

О. Морін,

Н. Отрощенко,

М. Піддячий,

формування професійно-ціннісних орієнтацій (І. Бех,

О. Коберник, О. Лисенко, А. Шиделко та ін.).
Виділення

невирішених

раніше

частин

загальної

проблеми.

З

урахуванням викладеного вище, а також активізації процесу реформування
сучасної освіти в Україні, вважаємо за доцільне окреслити певні аспекти, які
на нашу думку, допоможуть осучаснити зміст

професійної орієнтації і

повною мірою використати її потенціал для допомоги учню в усвідомленому
та ефективному виборі професії.
Метою статті є висвітлення теоретико-практичних проблем сучасної
професійної орієнтації учнів та окреслення шляхів іх розв'язання.
Виклад основного матеріалу. Попередній досвід того, що промислова
революція викликала появу багатьох нових робочих місць, нових професій,
нових можливостей для бізнесу

і потребу у нових кваліфікованих

співробітниках, в сучасних реаліях не виправдався. Поява нових технологій
не спровокувала появу нових робочих місць. З іншого боку, виправдалася
мрія багатьох поколінь: менше працювати, мати більше вільного часу, краще
жити. Зазначене вимагає глобального переосмислення аксіологічних аспектів
життя людини, які, зокрема, мають втілюватися у методологічній складовій
профорієнтації учнів.
Зауважимо, що проблеми ефективної реалізації профорієнтації учнів
притаманні не лише Україні. Однією з глобальних світових проблем в
контексті здійснення профорієнтації є те, що сучасний ринок праці перебуває
58

у процесі трансформації і радикальних змін: деякі професії зникають, інші
тільки з'являються, значна частина видозмінюється, що пов'язано з
автоматизацією і роботизацією певних видів професійної діяльності.
Як зазначає Sabina Žagar, сучасна молода людина має бути готовою до
того, що зміни будуть постійними й непередбачуваними. Не секрет, що
система освіти є сталою, а отже, не готовою швидко і гнучко реагувати на
виклики. Тому перед сучасною освітою, підкреслює дослідниця постає
фундаментальна проблема, пов'язана з її традиційною спрямованістю і
призначенням: чому і як вчити учнів, щоб отримані знання були корисними
впродовж усього життя людини. Відповідно, підкреслює дослідниця, школа
більше не може одноосібно готувати нові покоління до ефективного,
творчого професійного життя [2].
Слід підкреслити, що успішні країни світу розуміють важливість
активного реагування на ті виклики які стоять перед професійною
орієнтацією загалом, і перед кожним учнем, що самовизначається. Саме
тому, науковці зосереджуються на пошуку інноваційних методів, які
допоможуть як найкраше вирішити профорієнтаційні запити. Так, у країнах
ЄС частим є досвід об'єднання фахівців з різних країн у групи для розробки
стратегій, методологічного і діагностичного інструментарію

сучасної

багатовимірної модульної системи діагностики та освітнього керівництва
кар’єрою. Успішним прикладом такої співпраці є методика “Career Tree online diagnostic and career guidance system” (Robert Porzak, Jacek Łukasiewicz,
Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk та ін.), спрямована на дослідження
когнітивних здібностей, темпераменту, комунікативних та підприємницьких
компетенцій, цінностей та професійних інтересів учнів середніх та
професійних шкіл та дорослих [1]. Однак у вільному доступі знаходиться
обмежена кількість таких методик.
Аналіз зарубіжного досвіду профорієнтації з учнями свідчить, що
організація профорієнтаційного процесу у розвинутих країнах світу
характеризується: підтримкою з боку держави; наявністю мережі доступних
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консультативних центрів профорієнтаційного спрямування; комплексним
характером

надання

профорієнтаційних

послуг

(починаючи

з

учнів

молодших класів); інтеграцією роботи шкіл, вищих навчальних закладів,
урядових структур; партнерською батьківсько-учительською взаємодією;
наявністю кваліфікаційних стандартів і свідоцтв професійної підготовки;
активним застосування таких освітніх технологій (Case method, портфоліо та
ін.), які мають елементи самодіагностики і спрямовані на самоусвідомлення;
наданні практичних підсумкових рекомендацій стосовно ефективного
застосування старшокласниками власного потенціалу у певній сфері.
Натомість в Україні у реалізації профорієнтації учнів простежується
ціла низка специфічних проблем пов'язаних з багатьма факторами. На нашу
думку, найбільшим руйнівним фактором для системи професійної орієнтації
є фрагментарна представленість профорієнтації у Типових навчальних
планах ЗЗСО. З цього приводу Н. Отрощенко зазначає, що в останні роки у
ЗЗСО зникла налагоджена система просвітницько-виховної роботи школи
щодо трудового виховання учнів. У здійсненні профорієнтаційної роботи
спостерігається заміна постійної цілеспрямованої роботи епізодичним
проведенням взаємно неузгоджених заходів, особливо на завершальному
етапі навчання. Відповідно, основною проблемою залишається відсутність
можливості кожному учню

спробувати себе в різних видах практичної

діяльності тощо [6].
Окрім цього, останнім часом система професійної орієнтації, як об'єкт і
предмет дослідження знаходиться практично поза увагою

фахівців.

Здійснюються окремі спроби адаптації профорієнтаційних інструментів,
запозичених з зарубіжних освітніх систем, пропонується введення в освітній
процес

“професійних консультантів”, тощо. Цього, на нашу думку не

достатньо, зважаючи на те, що процес професійного самовизначення і
професійного становлення потребує систематичного супроводу.
Зазначене призвело до такого поширеного явища, як відтермінування
професійного самовизначення у часі на період навчання у ВНЗ. Сучасні
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старшокласники намагаються вступити до будь-якого закладу вищої освіти,
щоб потім зорієнтуватися на ринку праці. ЗЗСО також переважно
зорієнтовані на підготовку старшокласників до проходження зовнішнього
незалежного оцінювання і вступу до вищих навчальних закладів. При цьому
поза увагою залишається готовність особистості працювати за обраною
спеціальністю.
В контексті викладеного, зауважимо, що традиційно, умовою
успішного професійного самовизначення учня є узгодженість між такими
складовими “Хочу” (інтереси учня) – “Можу” (здібності, індивідуальні
особливості) – “Потрібно” (потреба у представниках бажаної професії на
ринку праці), що відповідно забезпечується змістом, формою і методами
профорієнтації,

яка

включає

профінформацію,

профконсультацію,

профдіагностику.
Як наголошують практики, найбільш проблемною ділянкою шкільної
профорієнтації є зміст профінформації. Профінформація – це психологопедагогічна система організації і проведення спеціальної роботи, що
спрямована на засвоєння особистістю необхідних знань про соціально
економічні, психологічні та психофізіологічні умови оптимального вибору
професії. Метою профінформації є широке ознайомлення учнів з існуючими
професіями, їх змістом, значущістю в ринкових умовах; формування
позитивного

ставлення

до

різних

видів

професійної

діяльності;

інформування учнів про засоби та умови оволодіння бажаними професіями
тощо. Відповідно, сучасний профінформаційний матеріал

має бути

оновленим, відповідати віковим особливостям учнів, бути об'єктивним,
цікавим і доступним, активізувати інтерес до різних професій і власного
професійного
матеріалу

самовизначення.

мають

бути

Форми

достатньо

подачі

профінформаційного

різноманітними,

щоб

забезпечити

активізацію сприйняття і розумову діяльність учнів. Важливо розкривати не
лише соціально економічну значущість професії та її виробничу технологію,
але й ті фактори, що зумовлюють успішність професійної діяльності,
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задоволення або незадоволення особистості процесом цієї професійної
діяльності. Саме така побудова профінформації учнів, на думку Н.
Литвинової, дасть змогу зазирнути учню в психологічну структуру професії
з проєкцією на психологічну структуру власних потенційних можливостей
[7].
Однак, сучасний ринок праці в Україні є доволі нестабільним, а зміст і
умови праці багатьох професій зазнають значних трансформацій. Сучасні
дослідники звертають увагу на те, що на ринок праці найближчим часом
беззаперечно вплине розвиток сучасних технологій (технології штучного
інтелекту, робототехніки, 3D друку, автономні транспортні засоби,
біотехнології тощо), що позначиться на зайнятості працездатного населення,
видозміні змісту деяких видів праці тощо [5].
Таким

чином,

для

здійснення

ефективної

профорієнтолог має володіти інформацією щодо

профінформації,

розвитку і перспектив

різних сфер професійної діяльності на декілька років вперед. Але така
інформація

частіше

усього

обробленою. Часто аналіз

не

є

систематизованою

та

методично

тенденцій розвитку ринку праці в Україні є

фрагментарним і не об'єктивним. Отже, щоб зміст профінформації
відповідав усім вимогам і виконував свої завдання, необхідно проведення
масштабних наукових досліджень та їх адаптація для освітніх потреб у
контексті здійснення профорієнтації.
Наступна ланка –

профдіагностика учнів у процесі професійної

орієнтації також має ряд

проблем, які негативно впливають на якість

профорієнтації. Профдіагностика є однією з найважливіших складових
допомоги учню у

виборі відповідного профілю навчання та сфери

майбутньої професійної діяльності, пошуку шляхів швидкого і ефективного
опанування професійними знаннями, уміннями і навичками, побудові
професійного

плану,

кар’єри

тощо.

Мета

профорієнтаційної

психодіагностики учнів: психологічний аналіз особистості учня, зіставлення
структури

особистості

з

вимогами
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професій,

подальший

прогноз

професійного

розвитку

і

самореалізації

особистості.

Результатом

психологічного дослідження є психологічний діагноз, метою якого є
прогнозування

(динаміка

подальшого

розвитку),

проведення

цілеспрямованої корекційно-розвиваючої роботи, розробка рекомендацій,
стимулювання потреби особистості в самопізнанні та самоудосконаленні у
руслі підготовки до своєї майбутньої професійної діяльності.
Діагностика у процесі професійної орієнтації учнів здійснюється за
допомогою психодіагностичних методик (специфічні психологічні засоби,
призначені

для

особливостей

вимірювання

школярів

у

та

оцінки

контексті

індивідуально-психологічних

майбутньої

сфери

професійної

діяльності). Слід зазначити, що значна частина цих методик (розроблені та
апробовані або за радянських часів, або на початку 90-х років минулого
століття) є застарілою, тому що відбулися значні зміни в змісті, засобах та
умовах праці. Саме тому, сучасними кар’єрними консультантами активно
критикується застосування визначення типу майбутньої професії за
методикою Є. Клімова (ДДО).
Окрім викладеного вище, можемо також окреслити коло певних
проблем, які стосуються психодіагностики у процесі професійної орієнтації:
- Сучасні фахівці з профорієнтації віддають пріоритет online
тестуванню. Однак, перевага комп’ютерних психодіагностичних програм
полягає найчастіше в прискоренні обробки результатів і підвищенні точності.
В інтерпретації ж результатів психодіагностичного обстеження комп’ютер не
може замінити психолога. Окрім цього потрібно пам’ятати, що перенесення
будь-якої психодіагностичної методики в комп’ютер вимагає обов’язкового
перегляду її нормативних шкал, валідності та надійності.


Останнім часом з’явилося помилкове поверхневе і спрощене

ставлення до психодіагностичного інструментарію, коли, так званим,
психологічним тестом вважається будь-який комплекс завдань, який не має
наукового обґрунтування і не пройшов необхідної перевірки.


Однією з гострих проблем психологічної практики є рівень
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професійної підготовки фахівців, у тому числі і в області профорієнтаційної
психодіагностики. Використання діагностичних методик неспеціалістами
призводить в першу чергу до неправильних оцінок і висновків щодо
психологічних можливостей людей і, як наслідок, до втрати довіри до
психологічної діагностики і її методів. Психодіагност, використовуючи свої
методи, часто визначає майбутнє інших людей, так як від його діагнозу і
прогнозу можуть залежати їх життєві плани, їх сьогодення і майбутнє.
Щодо професійного консультування,

яку можна визначити як

спеціальну діяльність з надання психолого-педагогічної допомоги, що
спрямована на актуалізацію, розвиток та усвідомлення людиною тих якостей,
та характеристик, що впливають на її професійне самовизначення [7], то її
ефективність напряму залежить від профінформаційного змісту та якісного
профдіагностичного інструмертарію.
Таким чином, сучасна система шкільної професійної орієнтації може
бути ефективною лише у разі оновлення науково-методичних підходів до її
здійснення, удосконалення змісту усіх її етапів (професійна інформація,
професійна консультації, професійна діагностика), наближення навчальної
діяльності до професійної.
Окреслене вище потребує ґрунтовної

й тривалої праці на рівні

законодавства, науки і освіти. На нашу думку, успішність оновлення
професійної орієнтації буде залежати від багатьох факторів, одним із яких є
чітко окреслені аспекти оновлення системи шкільної професійної орієнтації.
Так, на нашу думку, зміст профорієнтації має бути аксіологічно
спрямованим. Адже, ціннісні орієнтації надають стійкості особистості,
визначають принципи її поведінки, спрямовують інтереси і потреби,
регулюють мотиваційну сферу в системі освіти [8, с. 14]. В контексті
зазначеного, І. Волощук зазначає, що

спрямованість старшокласників на

вибір майбутньої професійної діяльності не можлива без формування
системи їх професійних ціннісних орієнтацій та знань про цінності професії.
Для того, щоб вибір майбутньої професії був самостійним та усвідомленим,
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його треба сприймати як особистісну значущість, цінність, тобто потребу яку
потрібно реалізувати. Те, що не є особистісною значущістю, цінністю, не
може бути для особистості поштовхом, мотивом до дії [3].
Важливість актуалізації ціннісної сфери особистості у процесі
профорієнтації, на нашу думку, також пов'язана з тим, що ціннісні орієнтації
є найважливішими елементами внутрішньої структури особистості, які
формують її стійкість щодо своїх вимог, потреб, інтересів, зацікавлень. І
відповідно, особистість, яка не має стійку систему ціннісних орієнтацій не
може здійснити вдалий професійний вибір, адже вона не здатна
відокремлювати особистісно значуще від другорядного.
Реалізація

зазначеного

можлива

лише

за

умов

розробки

та

впровадження ефективних стратегій допомоги учню у професійному
самовизначенні, які є складовими цілісної профорієнтаційної технології, яка
постає як сукупність способів, прийомів, принципів і методів профорієнтації,
обумовлених її метою і завданнями, послідовністю їх реалізації, наявністю
відповідного інструментарію [7, с. 22]. Важливим є створення такої стратегії
яка

б

шляхом

взаємодії

внутрішнього

(прагнення

учня

до

самоудосконалення з урахуванням вимог майбутньої професії) і зовнішнього
виховного впливу (система засобів профорієнтації) створювала умови для
детермінації внутрішніх процесів особистості спрямованих на формування
готовності до вибору професії в контексті професійного зростання на основі
особистісно орієнтованої парадигми.
Результативність реалізації профорієнтаційних технологій обумовлена
тим, наскільки вони будуть адаптовані до індивідуальних і вікових
особливостей сучасних учнів. Базуючись на “Теорії поколінь” (Neil Howe &
William Strauss), дослідники зауважують, що сучасні учні легко знаходять
будь-яку інформацію за допомогою гаджетів. Таким чином,

вони

орієнтовані на швидкий результат і не готові довго чекати винагороди, легко
адаптуються, люблять вчитися, швидко засвоюють нові знання. Великі
обсяги інформації не становлять для них ніяких труднощів. Переважну
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більшість знань вони отримують з Інтернет-ресурсів. Однак, при цьому
знання учнів достатньо поверхові. Сучасні учні досить волелюбні, їх не
можна примушувати до будь-чого. Але при цьому їх потрібно постійно
мотивувати [4].
Враховуючи викладене вище, на нашу думку, зміст, форми і методи
професійної

орієнтації

мають

бути

добре

структурованими,

інформативними, мотивуючими, творчими, цікавими, але при цьому
короткочасними. Профорієнтаційні завдання потрібно формулювати чітко та
детально. Навчальний матеріал має бути яскравим і візуальним. Завдання
підлітки та старшокласники мають розв'язувати самостійно, але за умов
постійного супроводу профорієнтолога.
Висновки. Для того, щоб професійне самовизначення учнів було
успішним,

важливо

включати

їх

в

обґрунтовану,

систематичну,

цілеспрямовану, ефективну профорієнтаційну самодіяльність, яка має
враховувати вимоги до сучасного фахівця (потрібно), індивідуальні
особливості і можливості людини (можу) та сферу її інтересів (хочу). Така
система має бути сучасною, цікавою, доступною і спрямованою на результат.
Для реалізації зазначеного важливим є оновлення науково-методичних
підходів до здійснення процесу профорієнтації учнів, удосконалення змісту
усіх її етапів (професійна інформація, професійна консультації, професійна
діагностика), наближення навчальної діяльності до професійної, підготовка
профорієнтологів і кар'єрних радників для допомоги учню у профільному і
професійному самовизначенні, інтеграція роботи шкіл, вищих навчальних
закладів, урядових структур; оновлення діагностичного інструментарію
тощо.
Окрім цього, реалізація профориентаціі у закладах освіти повинна
здійснюватись

у вигляді

профорієнтаційних технологій, адаптованих до

індивідуальних і вікових особливостей сучасних учнів.
Перспективним

напрямком

подальших

досліджень

є

науково-

методична розробка та упровадження профориентаційних технологій у
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закладах освіти.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ: ТЕНДЕНЦИИ ИХ
РЕШЕНИЯ
В статье раскрыта роль профессиональной ориентации, как теоретикопрактической системы помощи ученику в профессиональном самоопределении и
профессиональном становлении. Базируясь на анализе отечественного и зарубежного
опыта в проведении профессиональной ориентации, конкретизировано проблемные
моменты в реализации элементов профессиональной ориентации учеников
(профинформация, профдиагностика, профконсультирование) в Украине. Подчеркнуто,
что современная профориентация
может выполнять свою функцию только в
результате
проведения масштабных научных исследований и их адаптации для
образовательных потребностей в контексте осуществления
профинформации,
обновления
существующего
и
разработки
нового
профдиагностического
инструментария, переосмысления научно-методических подходов к
практической
реализации содержания профориентации. Автором выделено конкретные аспекты
усовершенствования современной профориентации, реализация содержания которой
должна осуществятся в форме профориентационных технологий, быть аксиологический
направленной и учитывать особенности современных учеников (в контексте Теории
поколений).
Ключевые слова: профдиагностика; профинформации; профориентация;
профориентационные технологии; Теория поколений.
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THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF MODERN
PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS: TRENDS IN THEIR SOLUTIONS
The article reveals the role of carrer guidance as a theoretical and practical system for
helping a student in professional self-determination and professional development. Based on the
analysis of domestic and foreign experience in conducting carrer guidance, the problematic
aspects in the implementation of elements of carrer guidance of students (vocational information,
vocational diagnostics, vocational counseling) in Ukraine are concretized.
It is determined that the most problematic area of school career guidance is the content of
professional information, which is associated with an unstable labor market, the transformation
of the content and working conditions of many professions.
It is concluded that the modern system of school vocational guidance can be effective
only in the case of updating scientific and methodological approaches to its implementation,
improving the content of all its stages (professional information, professional counseling,
professional diagnostics), bringing educational activities closer to professional.
The author proposes some steps to improve career guidance. It is proved that the
professional orientation of students should be aimed at the formation of value orientations of
students, which are the most important elements of the internal structure of the individual, which
form its stability in relation to their requirements, needs, interests, interests. It is emphasized that
the implementation of this is possible only if the development and implementation of effective
strategies to help students in professional self-determination, which are part of a holistic career
guidance technology, which appears as a set of methods, techniques, principles and methods of
career guidance. availability of appropriate tools. It is determined that the effectiveness of the
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implementation of career guidance technologies is due to the extent to which they will be
adapted to the individual and age characteristics of modern students described in the Theory of
Generations.
It is substantiated that the content, forms and methods of professional orientation should
be well structured, informative, motivating, creative, interesting, but short-term. Career guidance
tasks need to be formulated clearly and in detail. Training material should be bright and visual.
Adolescents and high school students have to solve problems on their own, but under the
constant support of a professional orientalist.

УДК 37.013.42:374
ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У
ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
Литовченко Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН
України
e-mail: elenalitovchenko@ukr.net
Матеріали статті представляють важливі аспекти організації освіти
дітей з ООП у закладі позашкільної освіти, зокрема, термінологія, нормативні
основи, методичні аспекти.
Наголошено на важливій ролі закладів позашкільної освіти у організації
освіти дітей з особливими освітніми потребами (ООП), створенні інклюзивного
освітнього середовища. Зокрема, актуальності творчих об’єднань соціальнореабілітаційного напряму позашкільної освіти, відповідних проєктів тощо.
Сучасну термінологію окреслено у контексті міжнародних підходів,
документів
(Міжнародна
класифікація функціонування,
обмежень
життєдіяльності та здоров'я (МКФ), а також у зв’язку з сприйняттям
соціальної моделі інвалідності.
Щодо нормативних основ, наведено важливі у межах проблеми
міжнародні та українські нормативні документи (Конвенція про права осіб з
інвалідністю (2006), Закони України “Про освіту” (2017), “Про позашкільну
освіту” (2000) та інші). У межах аналізу методичних аспектів представлено
приклад фрагменту індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної
освіти (адаптацію та модифікацію навчальної програми).
Водночас, наголошено на тому, що у відповідь на потреби практики,
потребує удосконалення нормативно-правове, матеріально-технічне, кадрове
забезпечення відповідного напряму роботи.
Ключові слова: позашкільна освіта; заклади позашкільної освіти; діти з
особливими освітніми потребами; інклюзивне освітнє середовище.
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Українська освіта розвивається в контексті світових освітніх
процесів, сприймає кращий зарубіжний досвід. Зокрема, важливим
аспектом є створення рівних можливостей для здобуття освіти для всіх
дітей із різними освітніми потребами. Впровадження інклюзивної
освіти в Україні відбувається стрімкими темпами і стосується усіх
галузей освіти.
Основу реалізації прав на освіту для осіб з інвалідністю
складають міжнародні документи, ратифіковані Україною (Конвенція
про права осіб з інвалідністю (2006) тощо). Відповідні зміни
відображено у сучасному національному законодавстві щодо освіти
(Закони України “Про освіту” (2017), “Про позашкільну освіту” (2000)
та інших документах).
Слід підкреслити роль закладів позашкільної освіти у організації
освіти дітей з особливими освітніми потребами (ООП), створенні
інклюзивного освітнього середовища. Зокрема, актуальність творчих
об’єднань соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти,
зміст діяльності яких спрямовано, головним чином, на створення умов
для соціального становлення дітей та молоді, зокрема, з ООП,
розвиток

соціальних

компетентностей,

формування

цінностей

особистості, насамперед, громадянських цінностей, цінності здорового
способу життя тощо; профілактику негативних проявів у дитячому і
молодіжному середовищі.
У контексті проблеми вагомими є теоретичні положення
психолого-педагогічної

науки

(І. Бех,

О. Докукіна,

Г. Костюк,

О. Кононко та інші). Теоретико-методологічним основам позашкільної
освіти присвячено праці В. Вербицького, Г. Пустовіта, Т. Сущенко та
інших. Зокрема, Г. Пустовіт [7] наголошує на значному потенціалі
позашкільної освіти як інституту соціалізації дітей та учнівської
молоді. У працях В. Вербицького
розкрито важливі питання реалізації
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ключової реформи Нова українська школа у позашкільній освіті [1].
Питання інклюзивної освіти, створення інклюзивного освітнього
середовища, а також роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами

висвітлено

у

працях

В. Засенка,

А.

Колупаєвої,

С. Литовченко, С. Таранченко та інших, а також у сучасних
зарубіжних публікаціях (Jureviciene & Sostakiene; Shcherbakova та
інших).
Важливим міжнародним документом щодо реалізації прав дітей
з ООП є Конвенція про права осіб з інвалідністю (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

(2006), яку було

ратифіковано Україною 2009 року. Суттєвими у межах проблеми
дослідження є положення Законів України “Про освіту” (2017), “Про
позашкільну освіту” (2000), Порядок організації інклюзивного
навчання в системі позашкільної освіти (2019) та інші документи.
Водночас, не зважаючи на значний досвід закладів позашкільної
освіти з організації роботи з дітьми з ООП, розроблені нормативні
основи такої організації, наявні невирішені проблеми організації
інклюзивного навчання у позашкіллі. Зокрема, на цьому акцентували
учасники он лайн круглого столу «Кожній дитині – якісна і доступна
позашкільна освіта» (23.09.2020).
Метою статті є представити важливі аспекти організації
освіти дітей з ООП у закладі позашкільної освіти, зокрема,
термінологія, нормативні основи, методичні аспекти.
Термінологія
Питання відповідної термінології є тісно пов’язаним із
сприйняттям Україною сучасних прогресивних міжнародних підходів
до інвалідності, ратифікацією міжнародних документів тощо.
Відповідно, Верховною Радою України було прийнято Закон
України „Про внесення змін 72
до деяких законодавчих актів України”

від 19.12.2017 № 2249, згідно з якими у відповідності до офіційного
перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) [9] та Факультативного
протоколу до неї, було внесено зміни до 44 законодавчих актів, що
стосувалися заміни слова „інвалід”, „дитина-інвалід”, „інвалід з
дитинства” та „інвалід війни” словами „особа з інвалідністю”,
„дитина з інвалідністю”, „особа з інвалідністю з дитинства” та
„особа з інвалідністю внаслідок війни”.
У соціальному середовищі, освіті, культурній сфері тощо
сьогодні вживається, насамперед, термін «дитина з особливими
освітніми потребами» («дитина з ООП»), що відповідає соціальній
моделі інвалідності, яка, на противагу медичній моделі, акцентує не на
порушенні розвитку, а на потребах, що ним зумовлені.
Відповідно до класифікацфї ЮНЕСКО до дітей з ООП відносяться
діти, які мають наступні порушення розвитку:
- емоційні та поведінкові порушення;
- розлади мови і спілкування;
- труднощі в навчанні;
- затримка/обмеження можливостей інтелектуального розвитку;
- фізичні/нейромоторні порушення;
- порушення зору;
- порушення слуху [3].
Отже, має місце термінологія, яка конкретизує порушення
(«дитина з порушенням слуху» тощо).
Слід зазначити, що у рамках соціальної моделі особи з ООП
зіштовхуються з проблемами через безліч бар’єрів в оточуючому
середовищі. Такими бар’єрами є наступні: архітектурні, фізичні,
організаційні, інформаційні, інституційні. Бар’єрами також є ставлення
людей, існуючі стереотипи і упередження. Соціальна модель передбачає,
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що система освіти має бути більш гнучкою, здатною до забезпечення
рівних прав на отримання освіти всіма дітьми без дискримінації [3].
Важливим у контексті визначення термінології є затвердження
Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності
та здоров'я (МКФ), що має на меті визначити уніфіковану і
стандартизовану мову та схеми опису станів здоров'я та станів,
пов'язаних із здоров'ям. Вона впроваджує визначення компонентів
здоров'я та деяких пов'язаних із здоров'ям компонентів добробуту
(таких, як освіта та праця). МКФ відійшла від класифікації «наслідків
захворювання»

та

стала

«Компоненти здоров'я»

класифікацією

«компонентів

здоров'я».

визначають складові здоров'я, в той час як

«наслідки» зосереджуються на впливі захворювань або інших станів
здоров'я на кінцевий результат [2].
Міжнародна

класифікація

функціонування,

обмеження

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП) включає в
себе подальшу детальну інформацію про застосування МКФ при
документуванні характеристик дітей та підлітків
років. МКФ-ДП

пропонує

концептуальні

рамки

віком до 18
та

єдину

стандартизовану термінологічну мову для позначення проблем, які
проявляються в ранньому дитинстві, дитячому і підлітковому віці,
включаючи функції та структури організму, обмеження активності та
участі, а також фактори навколишнього середовища, що мають важливе
значення для дітей і підлітків.
Нормативні основи
В Конвенції про права осіб з інвалідністю (ст. 24) визнано право
дітей з ООП на освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя,
прагнучи при цьому:
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- повного розвитку людського потенціалу, а також відчуття
гідності

та

самоповаги;

посилення

поваги

до

прав

людини,

основоположних свобод і люлської багатоманітності;
- розвитку особистості, талантів і творчості осіб з інвалідністю, а
також їх розумових і фізичних здібностей у првному обсязі;
- надання особам з інвалідністю можливостей брати ефективну
участь у житті вільного суспільства [3].
Національне освітнє законодавство поступово удосконалюється
з огляду на створення рівних можливостей для здобуття освіти дітьми
з ООП.
Законом України «Про освіту» (2017) визначено поняття
«інклюзивне освітнє середовище» – сукупність умов, способів і засобів
їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Уведено поняття
«індивідуальна освітня траєкторія» – персональний шлях реалізації
особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з
урахуванням

його

здібностей,

інтересів,

потреб,

мотивації,

можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів,
форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та
запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня
їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня
траєкторія

в

закладі

освіти

може

бути

реалізована

через

індивідуальний навчальний план [5].
Відповідні зміни внесено до Закону України «Про позашкільну
освіту» (2000). Зокрема, визначено поняття: «індивідуальна програма
розвитку», «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище»,
«особа з особливими освітніми потребами»; до основних завдань
позашкільної освіти (ст. 8) включено: «розвиток інклюзивного
освітнього

середовища…»;

ст.
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18

визначено,

що

«заклади

позашкільної освіти утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та
інші організаційні форми для навчання осіб із особливими освітніми
потребами» тощо [6].
Затверджено Порядок організації інклюзивного навчання в
закладах позашкільної освіти (постанова Кабінету Міністрів України
від 21.08.2019 №779). Порядок визначає вимоги до організації
інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти з метою
забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми
потребами на якісну позашкільну освіту, розвитку їх здібностей та
обдарувань з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема
потреб у професійному визначенні, соціалізації та інтеграції в
суспільство. (Водночас, як вже зазначалося, існує необхідність
перегляду та уточнення деяких положень документу.)
Методичні аспекти
Організація навчання осіб з особливими освітніми потребами в
закладах позашкільної освіти передбачає індивідуалізацію освітнього
процесу, зокрема складання індивідуальної програми розвитку.
Форма
позашкільної

Індивідуальної
освіти

містить

програми
загальні

розвитку
відомості

про

здобувача
дитину,

інформацію про освітню (навчальну) програму, якою користується
керівник групи (класу), адаптацію та модифікацію освітньої програми
(приклад подано у таблиці), необхідну матеріально-технічну та
навчально-методичну бази; погодження індивідуальної програми
розвитку здобувача позашкільної освіти з батьками (законними
представниками) дитини з особливими освітніми потребами, а також
психолого-педагогічну характеристику особи з особливими освітніми
потребами за навчальний рік [4].
Таблиця
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Розділ 4. Адаптація та модифікація освітньої програми
(приклад)
Назва адаптації
Пристосування середовища:
доступність
освітлення

Так/ ні
ні
так

рівень шуму
Психолого-педагогічна адаптація:
використання візуального розкладу
збільшення часу на виконання завдань

ні

збільшення обсягу допомоги (демонстрація зразка,
нагадування тощо)

так

руховий режим
використання заохочень

ні
так

використання засобів концентрації уваги
Адаптація навчального матеріалу:
картки-підказки, картки-інструкції
засоби альтернативної комунікації

так

ні
так

так
так

Модифікація:
скорочення змісту матеріалу

так

зниження рівня вимог до виконання завдань

так
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Примітка

у зв’язку з наявністю
порушення
зору
приміщення має бути
добре освітленим

збільшення часу на
виконання
завдань,
«покрокове» навчання
чіткі прості інструкції,
зміна видів діяльності,
використання
практичних видів
діяльності
(накладання,
перекладання,
аплікації та ін.);
постійне закріплення
вивченого;
враховувати темп
працездатності та
потреби в адаптації до
нового оточення
зацікавлювати до
співпраці на основі
інтересів дитини
чіткі прості інструкції
альтернативні засоби
спілкування
та
виконання
завдань
(вказати
жестом,
кивнути тощо)
спрощення
та
зменшення
обсягу
матеріалу відповідно
до
можливостей
дитини
відповідно
до
можливостей дитини

Інше

Таким чином, у закладах позашкільної освіти для дітей з ООП
створюються спеціальні та інклюзивні групи, клуби, інші творчі
об’єднання, а також клуби для батьків, реалізуються різноманітні
проєкти. Наприклад, у Рівненському міському Палаці дітей та молоді
існує багаторічна традиція проводити Благодійний марафон «З вірою в
майбутнє». Впродовж

декількох днів відбуваються різноманітні

заходи за організації та участі колективів ПДМ (концерти, флеш моби,
творчі звіти художніх колективів та клубних підрозділів, екологічні
акції тощо). Традиційно виручені кошти використовуються для
фінансової підтримки учасників марафону, які потребують допомоги.
Обирають «Обличчя Марафону», зокрема у 2019 році у Марафону
колективне обличчя - Театр особливих акторів «Намисто», що діє у
Рівненському міському Палаці дітей та молоді [8].
Слід вказати на обмеження дослідження. Стаття не претендує на
вичерпне висвітлення проблеми організації освіти дітей з ООП у
закладах позашкільної освіти.
Отже, позашкільна освіта має значний досвід і суттєві
можливості створення інклюзивного освітнього середовища, що
сприяє

розвитку,

навчанню,

професійному

самовизначенню,

соціалізації та самореалізації дітей та молоді, зокрема з особливими
освітніми потребами. Водночас, у відповідь на потреби практики,
потребує удосконалення нормативно-правове, матеріально-технічне,
кадрове забезпечення такого важливого напряму роботи.
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Дети с ООП в учреждениях внешкольного образования:
важные аспекты
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Материалы статьи представляют важные аспекты организации
образования детей с ООП в учреждении внешкольного образования, в частности,
терминология, нормативные основы, методические аспекты.
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Отмечено важную роль учреждений внешкольного образования в
организации образования детей с особыми образовательными потребностями
(ООП), создании инклюзивного образовательного среды. В частности,
актуальность творческих объединений социально-реабилитационного направления
внешкольного образования, соответствующих проектов и тому подобное.
Современнуя терминология обозначена в контексте международных
подходов, документов (Международная классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), а также в связи с восприятием
социальной модели инвалидности.
Отоносительно нормативных основ, приведены важные в рамках проблемы
международные и украинские нормативные документы (Конвенция о правах лиц с
инвалидностью (2006), Закона Украины "Об образовании" (2017), "О внешкольном
образовании" (2000) и другие). В рамках анализа методических аспектов
представлены пример фрагмента индивидуальной программы соискателя
внешкольного образования (адаптацию и модификацию учебной программы).
В то же время, отмечено, что в ответ на потребности практики, требует
совершенствования нормативно-правовое, материально-техническое, кадровое
обеспечение соответствующего направления работы.
Ключевые слова: внешкольное образование; учреждения внешкольного
образования; дети с особыми образовательными потребностями; инклюзивная
образовательная среда.
Children with Special Educational Needs in Out-Of-School Education
Institutions:
Important Aspects
Lytovchenko Olena, PhD, senior researcher, senior researcher at the
Laboratory of Out-of-School Education at the Institute of Problems on Education of the
National
Academy
of
Pedagogical
Sciences
of
Ukraine.
e-mail:
elenalitovchenko@ukr.net
The materials of the article present important aspects of the organization of
education of children with special educational needs in an out-of-school education
institution, in particular, terminology, normative bases, methodical aspects.
The important role of out-of-school educational institutions in the organization
of education of children with special educational needs, the creation of an inclusive
educational environment is emphasized. In particular, the relevance of creative
associations in the field of social rehabilitation of out-of-school education, relevant
projects, etc.
Modern terminology is outlined in the context of international approaches,
documents, the International Classification of Functioning, Disability and Health , as
well as in relation to the perception of the social model of disability.
Regarding the normative bases, the international and Ukrainian normative
documents important within the problem are given (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (2006), Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Outof-School Education” (2000) and others). Within the analysis of methodological aspects
the example of a fragment of the individual program of development of the applicant of
out-of-school education (adaptation and modification of the curriculum) is presented.
At the same time, it is emphasized that in response to the needs of practice, it is
necessary to improve the regulatory, logistical, staffing of the relevant area of work.
Key words: out-of-school education; out-of-school education institutions;
children with special educational needs; inclusive educational environment.
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ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ВИХОВАНЦІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИХ ГУРТКІВ
Авраменко Віта Василівна, керівник гуртка комунального закладу Сумської
обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю; аспірантка 2-го року навчання Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

vitaavramenko50@gmail.com
Анотація. стаття присвячена моделі формування підприємницької
компетентності вихованців гуртків позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю. Визначено три основні рівні
сформованості підприємницької компетентності учнівської молоді в
закладах позашкільної освіти, а саме: репродуктивний, евристичний та
креативний.
Ключові слова. Позашкільна освіта, еколого-натуралістичний
профіль, компетентністний підхід, підприємницька компетентність, модель
формування підприємницької компетентності.
Актуальність. У ХХІ столітті об’єктивною потребою є підвищення
рівня освітнього процесу як у закладах загальної середньої освіти, так і в
закладах позашкільної освіти. Актуальним постає питання використання
нових технологій, форм і методів освітньої діяльності ‒ засобів інноваційного
розвитку освіти, що сприятимуть формуванню здатної критично мислити та
реагувати на сучасні виклики суспільства особистості. Учнівська молодь має
володіти

не

шаблонними

знаннями,

уміннями

та навичками,

а

й

сформованими компетентностями, серед яких є підприємницька.
У

контексті

вищезазначеного

важливим

є

створення

моделі

формування підприємницької компетентності в дітей та учнівської молоді,
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які навчаються в гуртках, інших творчих об’єднаннях, що функціонують в
закладах позашкільної освіти.
Організація освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти
України здійснюється на основі чинного законодавства в галузі освіти –
Закону України «Про позашкільну освіту» (2000 р.), Закону України «Про
освіту» (2017 р.), Концепції «Нова українська школа» (2016 р.), Національної
доктрини розвитку освіти (2002 р.). У документах визначено, що основним
завданням сучасної освіти є не передача дітям знань, а умотивування їх до
навчання,

удосконалення

навичок

працювати

в

команді,

успішно

самореалізуватися.
Концептуальним положенням розвитку позашкільної освіти в Україні
присвячені праці О. Биковської (2008, 2010), О. Литовченко (2011),
Г. Пустовіта (2001), Л. Тихенко (2008). Науковий доробок В. Вербицького
(2017)

акцентує

увагу

саме

на

діяльності

позашкільної

еколого-

натуралістичної освіти.
Підвищенню

якості

освітньої

діяльності

гуртків

еколого-

натуралістичного профілю сприяє впровадження компетентністного підходу,
що є предметом дослідження Л. Паращенко (2004), О. Литовченко (2011),
О. Локшиної (2014), І. Беха (2009), С. Бондар (2012). У їх дослідженнях увага
акцентується на тому, що результатом впровадження компетентністного
підходу є ієрархічно підпорядковані ключова, міжпредметна і предметна
компетентності, з поміж них і підприємницька.
Проблема формування підприємницької компетентності у школярів
різного віку та вихованців закладів позашкільної освіти є актуальною для
країн Європейського Союзу. Свідченням цього є збільшення наукових
досліджень із проблеми. Зарубіжний досвід формування підприємницької
компетентності

проаналізовано

в

працях

В. Сліпенко

(2017,

2019),

О. Романовського (2003), О. Ярової (2015) та інших.
В Україні питанням формування підприємницької компетентності
учнівської молоді в закладах загальної освіти присвячені праці Г. Назаренка
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(2014,

2017)

–

формування

підприємницької

компетентності

учнів

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нових державних
стандартів; М. Романової – підготовка старшокласників до підприємницької
діяльності в умовах профільного навчання (на прикладі соціальноекономічного профілю); Л. Гончаренко – реалізація програми «Шкільна
академія підприємництва», А. Ткачов (2018) – формування підприємницької
компетентності у високоздібних учнів підлітково віку (на прикладі
суспільчознавчих дисциплін); А. Мухи (2016), Ю. Білової (2013), Н. Ковчин
(2019),

О. Ліскович

(2016,

–

2017)

формування

підприємницької

компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.
У працях В. Вербицького (2017) проаналізовано сутність і зміст
поняття «підприємницька компетентність», окреслено основні аспекти
формування підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах
позашкільної освіти (Вербицький, 2017).
Метою
формування

написання

статті

підприємницької

є

теоретичне

компетентності

обґрунтування
вихованців

моделі
еколого-

натуралістичних гуртків в закладах позашкільної освіти.
Основними завданнями нашого дослідження є визначення форм,
методів, засобів, технологій освітньої діяльності, що сприяють формуванню
підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах позашкільної
освіти; розроблення моделі формування підприємницької компетентності.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та реалізації
завдань дослідження використано комплекс теоретичних (аналіз наукової
літератури

з

дослідження)

проблеми
і

підприємницької

дослідження,

емпіричних

(для

компетентності

визначення
побудови

вихованців

теоретичних
моделі

засад

формування

еколого-натуралістичних

гуртків – моделювання; для формування висновків і визначення результатів
дослідження – метод систематизації й узагальнення) методів.
Результати дослідження. Компетентністна модель освіти в Україні
розроблена на законодавчому рівні з урахуванням загальноєвропейської
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тенденції

інтеграції

підприємницької

та

глобалізації

компетентності

освіти.

учнівської

В

Україні

молоді

формування

закріплено

на

законодавчому рівні, визначеному Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти (2001 р.), Законом України «Про освіту» (2017 р.),
Концепцією «Нова українська школа» (2016 р.), Законом України «Про
позашкільну освіту» (2000 р.).
У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти
(2011 р.) термін компетентність визначено як «…набута у процесі навчання
інтегрована здатність учня, що складається зі знань, умінь, досвіду, цінностей
і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці», тоді, як
компетенція – «…суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень
у певній сфері діяльності людини» (Державний стандарт базової та повної
загальної середньої освіти, 2011). У 2016 році з прийняттям концепції «Нова
українська школа» почалося впровадження компетентністного підходу в
освітню діяльність закладів освіти України. Концепція трактує термін
компетентність як «…динамічну комбінацію знань, способів мислення,
поглядів, цінностей, навичок умінь, інших особистих якостей, що визначає
здатність особи успішно проводити професійну та/або подальшу навчальну
діяльність» (Нова українська школа, 2016, с. 10).
Відповідно до концепції «Нова українська школа» сучасна освіта
сучасна освіта передбачає формування 10 ключових компетентностей для
життя: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; основні
компетентності у природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова
компетентність;

уміння

вчитися

упродовж

життя;

ініціативність

і

підприємливість; обізнаність і самовираження у сфері культури; соціальна та
громадянська компетентності; екологічна грамотність та здорове життя (Нова
українська школа, 2016, с. 10-11). Зазначені компетентності є важливі й
узаємопов’язані, а їх формування здійснюється на міжпредметній основі, має
цілісний характер.
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«Підприємницька

компетентність»

(ключове

поняття

нашого

дослідження) у Державному стандарті базової і повної загальної середньої
освіти (2001) є одним із основних, проте його дефініція в документі не
представлена. Концепція «Нова українська школа» визначає підприємницьку
компетентність як «…уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати
їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та
добробуту,

так

і

розвитку

суспільства

і

держави;

здатність

до

підприємницького ризику» (Нова українська школа, 2016, с. 10-11).
У програмі розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) «Освітня
політика та освіта „рівний – рівному“» ключовими компетентностями
визначено:

уміння

вчитися,

громадянська,

загальнокультурна,

компетентність з інформаційних і комунікаційних технологій, соціальна,
підприємницька,

здоров’язберігаюча

компетентності.

Сформована

підприємницька компетентність забезпечує реалізацію таких здібностей, як
співвіднесення власних економічних інтересів і потреб з існуючими
матеріальними,

трудовими,

природними

й

екологічними

ресурсами,

інтересами й потребами інших людей і суспільства; застосовування
технології

моніторингу

ресурсів

і

забезпечення

стійкого

розвитку;

організація власної і колективної трудової та підприємницької діяльності;
орієнтування в нормах та етиці трудових відносин; аналізування й
оцінювання власних професійних можливостей, здібностей і співвіднесення
їх із потребами ринку праці; розроблення, реалізація й оцінювання планів
підприємницької діяльності та бізнес-проектів, моделей дій; прийняття
економічно й екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі;
поширення

інформації

про

результати/продукти

власної

економічної

діяльності та діяльності колективу (Овчарук, 2004, с. 89).
Актуальність

проблеми

формування

в

учнівської

молоді

підприємницької компетентності констатована в європейських документах і
нормативно-правових актах.
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Уперше про важливість формування підприємницької компетентності
зазначено в «Зеленій книзі» з питань підприємливості в Європі (2003 р.).
Рамкова програма ЄС «Щодо розвитку ключових компетентностей до 2006
року» основними компетентностями визначала почуття ініціативності та
взаємодії (Sense of initiative and entrepreneurship). До 2018 року до ключових
компетентностей

було

віднесено

підприємницьку

компетентність

(Entrepreneurship competence). У 2013 році Європейський Союз оприлюднив
«План дій з навчання підприємливості на період до 2020 року», у якому
підкреслено важливість формування підприємницької компетентності. У
документі ЄК, «Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference
Framework» підприємницьку компетентність визначено як ключову і
запропоновано таке трактування, як «здатність особистості втілювати ідеї в
життя. Вона включає креативність, творчість, інноваційність, здатність до
ризику, а також здатність планувати та організовувати діяльність, що сприяє
досягненню поставлених завдань» (Key Competences for Lifelong Learning,
2006).
Слід зазначити, що в переважній більшості українських нормативноправових документів термін «підприємницька компетентність» вживається
відповідно до основних документів Європейського Союзу, Ради Європи та
Європейської комісії. Підприємницьку компетентність учнівської молоді
розглядають як здатність до генерування нових ідей, їх утілення в життя;
здатність критично мислити у стресових ситуаціях; готовність приймати
рішення та нести відповідальність за власні дії та дії команди; комунікативні
навички.
В Україні в освітній галузі підприємницька компетентність як ключова
компетентність реалізується шляхом впровадження наскрізної змістової лінії
«підприємливість та фінансова грамотність», що передбачає інтегрованість
«підприємницького змісту» в освітню діяльність.
Українська дослідниця Ю. Білова підприємницьку компетентність
визначає

як

«…інтегральна

психологічна
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якість

особистості,

яка

проявляється в мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації нових
ідей та дає змогу вирішувати різноманітні проблеми в повсякденному,
професійному, соціальному житті» (Білова, 2013, с. 17). У працях
О. Ліскович підприємницька компетентність – «…структурний комплекс
якостей особистості, що забезпечують ефективне вирішення питань у різних
сферах життя, пов’язаних із власним соціальним статусом та добробутом, а
також розвиток суспільства та держави в цілому» (Ліскович, 2017, с.
118‒121). Н. Ковчин також зазначає, що підприємницька компетентність –
«…особистісна якість, здібність, модель поведінки, необхідна для успішного
вирішення певних бізнес-задач і досягнення високих результатів у
підприємницькій діяльності (Ковчин, 2019, с. 106).
У контексті нашого дослідження на увагу заслуговує визначення
М. Ляшенко, яка стверджує, що підприємницька компетентність є «…
здатність використовувати знання, вміння та навички з основ підприємництва
в процесі педагогічної діяльності; готовність до створення власного бізнесу
як

здатність довести

свої

наукові здобутки до комерціалізації та

впровадження їх в певній галузі економіки; критично осмислювати й
використовувати різноманітну інформацію; творчий підхід до справи,
наявність певних лідерських якостей» (Ляшенко, 2017, с. 53). У дослідженнях
Г. Назаренка зазначається, що формування підприємницької компетентності
особистості є складним, суперечливим і багатоаспектним процесом, що
передбачає опанування особистістю підприємницьких знань і становлення на
цій основі підприємницької свідомості й підприємницької поведінки
(Назаренко, 2014, с. 26). Слід зазначити, що науковці Ю. Білова, Н. Ковчин,
О. Ліскович визначають підприємницьку компетентність як психологічну
якість особистості.
Важливим для подальшого дослідження є структура підприємницької
компетентності. Аналіз наукової літератури, засвідчує, що українські
дослідники виділяють у ній кілька складових.
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У наукових працях Ю. Білової визначено мотиваційно-ціннісний,
когнітивний, діяльнісний та емоційно-вольовий компоненти підприємницької
компетентності. (Білова, 2013, с. 17). У дисертаційному дослідженні
Г. Матукової структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців
економічного

профілю

представлена

трьома

основними

блоками:

функціонально-діяльнісним, комунікативно-репродуктивним та особистісноповедінковим (Матукова 2016, с 141-147). У структурі, запропонованій
В. Шарком, виділено три основні компоненти: когнітивний (знання про
особливості виду діяльності); діяльнісний (уміння здійснювати діяльність),
особистісний (мотиви, пов’язані з бажанням виконувати діяльність,
індивідуальні характеристики учня, здатність до рефлексії як самої
діяльності, так і її результатів) (Шарко, 2006). На думку О. Земки, структура
підприємницької

компетентності

включає

наступні

компоненти:

мотиваційно-ціннісний; когнітивний, діяльнісний; особистісно-рефлексивний
(Земка, 2017, с. 112). О. Ліскович у структурі формування підприємницької
компетентності

виділяє:

когнітивний,

діяльнісний

та

особистісний

компоненти (Ліскович, 2017, с. 118-121).
Дослідження
формування

Г. Матукової

підприємницької

та

О. Земки

компетентності

висвітлюють
у

проблеми

студентів

окремих

спеціальностей, відповідно і в її структурі виділяють специфічні компоненти.
Аналіз наукової літератури та перспективного педагогічного досвіду
дає підстави зробити висновок про те, що формування підприємницької
компетентності має кілька основних етапів, проте однозначної думки щодо їх
кількості серед науковців не існує. У працях Ю. Білової головними етапами
формування підприємницької компетентності є: підприємницькі знання –
підприємницьке мислення – підприємницька свідомість – підприємницька
поведінка (Білова, 2013, с. 16-17). Г. Матукова виділяє чотири основні етапи:
мотивація – актуалізація – опанування – самоаналіз. (Матукова 2016, с 141147). У дослідженнях О. Земки виділено наступні етапи формування
підприємницької

компетентності
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у

майбутніх

учителів

технологій:

мотиваційно-актуалізаційний – теоретичний – практичний – рефлексивнооціночний (Земка, 2017, с. 112). У дисертаційному дослідженні М. Ляшенко
«Формування фахової компетентності з основ підприємництва у майбутніх
учителів технологій» виділяє три основні етапи формування фахової
компетентності з основ підприємництва: початковий – базовий – творчий
(Ляшенко, 2017, с.52).
Оскільки наше дослідження присвячене питанню формування в
учнівської молоді підприємницьких компетентностей, слід зазначити, що
найбільш актуальною для еколого-натуралістичних гуртків є структура
підприємницької компетентності, що включає:
мотиваційно-актуалізаційний етап (вихованець має сформувати для
себе ціль та основні завдання);
оперативно-виконавчий або практичний етап (вихованець разом із
педагогом планує свої дії й можливості розв’язання завдання та реалізує їх
практично);
рефлексивно-оцінювальний етап (участь вихованців гуртка в конкурсах
різного рівня, проєктна діяльність, написання науково-дослідницьких робіт).
На

першому

мотиваційно-актуалізаційному

етапі

відбувається

формування мотивації до оволодіння знаннями, уміннями та навичками
підприємницької

діяльності

з

використанням

педагогічних

прийомів

(заохочення до творчої діяльності, похвали та інших), що підкреслюються
позитивним стилем спілкування. Завершення окремого етапу освітньої
діяльності – отримання позитивного досвіду в процесі формування мотивів
до підприємницької діяльності.
Прийоми мотиваційної діяльності «Викликаю асоціацію», «Приваблива
мета», «Пошук суперечливих точок зору» тощо створюють сприятливі
психолого-педагогічні умови для реалізації потреб і запитів вихованців
гуртків.
Практичний етап – використання інноваційних форм і методів
навчання,

що

сприяють

формуванню
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самостійності

та

пізнавальної

активності вихованців, підвищення мотиваційної складової та потреби в
самоосвіті. Важливим є використання прийому «Свобода вибору», групових
форм роботи. У процесі групової роботи вихованців гуртка мотиваційна
складова для подальшого навчання в гуртку, уміння працювати в колективі,
критично

ставитися

до

отриманої

інформації,

що

є

складовими

підприємницької компетентності.
На третьому етапі формується самостійна здатність вихованця робити
оцінку отриманих результатів. Варто зазначити, що завдання педагога на
кожному етапі – підкріплювати досягнення кожного вихованця.
У

контексті

дослідження

одним

з

ефективних

методів

трансформування традиційної освітньої парадигми до вимог сьогодення є
метод моделювання.
На

основі

аналізу

наукової

літератури,

нормативно-правових

документів, навчальних програм, принципів, форм і методів навчання в
закладах позашкільної освіти, урахування власного педагогічного досвіду
нами було розроблено модель формування підприємницької компетентності
вихованців еколого-натуралістичних гуртків (рис. 1), що презентує цілісний
алгоритм дій, який сприяє формуванню в учнівської молоді підприємницької
компетентності.
Освітня

діяльність

закладів

позашкільної

освіти

еколого-

натуралістичного профілю побудована на принципах єдності навчальних,
виховних, розвивальних цілей і завдань, тому швидко реагує на виклики
сучасного постіндустріального суспільства, розкриває творчий потенціал
вихованців, формує суспільно-значущі особистісні якості, ціннісні й
моральні орієнтири.
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Рис.1. Модель формування підприємницької компетентності вихованців
еколого-натуралістичних
гуртків
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Характерною особливістю освітнього процесу в гуртках екологонатуралістичного профілю є інтеграція, упровадження в освітній процес
інноваційних форм і методів роботи з учнівською молоддю. За таких умов
забезпечується формування soft skills (навички працювати в команді,
управляти собою в стресових ситуаціях, уміння ставити цілі та досягати їх,
уміння спілкуватися та здатність вирішувати конфлікти), що є складовими
підприємницької компетентності. Нам імпонує твердження М. Піддячого про
те, що основним елементом успішної реалізації моделі є такі педагогічні
умови, які забезпечують реалізацію змісту навчання, оптимізують форми,
методи, підходи, технологію організації навчального процесу як цілісної
системи (Піддячий, 2008 с. 280).
Процес формування підприємницької компетентності вихованців
гуртків еколого-натуралістичного профілю з позиції системного підходу –
складна багаторівнева система, що включає відповідні форми та методи
роботи.

Процес

формування

в

учнівської

молоді

підприємницької

компетентності представляє інтеграцію мети, структури, змісту, форм і
методів

освітньої

діяльності.

Оскільки

діяльність

гуртків

еколого-

натуралістичного профілю відбувається в умовах гуманізації освіти, то вона
має бути акцентована на особистісно-діяльнісний підхід, що ґрунтується на
урахуванні

особистісних

якостей

і

життєвого

досвіду

вихованців.

Інтердисциплінарність моделі базується на взаємопроникненні отриманих
знань для цілісного сприйняття світу.
У

змісті

діяльності

гуртків передбачено

широке

застосування

різноманітних форм і методів освітньої діяльності (експедиції, інформаційнопроблемний

виклад,

проблемно-пошуковий

і

дослідницький

метод,

індивідуальна та групова робота, робота в малих групах, лекції з проблемним
викладом матеріалу, створення творчих проєктів, методи ситуаційного
аналізу), що створюють сприятливі психолого-педагогічні умови для
формування підприємницької компетентності учнівської молоді. Відповідно,
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сформована підприємницька компетентність учнівської молоді включає три
рівні: репродуктивний, евристичний і креативний.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Так, як
формування підприємницької компетентності вихованців гуртків екологонатуралістичного профілю можливе лише за умов створення сприятливих
психолого-педагогічних

умов

для

формування

вмінь

і

навичок

підприємницької діяльності, то подальшого вивчення потребують питання
діагностики

рівня

сформованості

вихованців

еколого-натуралістичних

підприємницької
гуртків,

компетентності

порівняльний

аналіз

формування підприємницької компетентності в закладах неформальної
освіти європейських країн і закладах позашкільної освіти України.
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Статья посвящена модели формирования предпринимательской
компетентности воспитанников кружков внешкольных учебных заведений
эколого-натуралистического профиля. Определены три основных уровня
сформированной
предпринимательской
компетентности
учащейся
молодежи в учреждениях дополнительного образования, а именно:
репродуктивный, эвристический и креативный.
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УДК 338.482.22
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО
ТУРИЗМУ В ШКОЛІ
Лісовський Андрій Сергійович, керівник гуртка «Спортивний туризм»,
Кам'янець-Подільське позашкільне навчально-виховне об'єднання
е-mail: lisandrgeo@ukr.net
У статті представлена загальна характеристика спортивно-оздоровчого
туризму, з’ясовано проблеми динамічного розвитку спортивного туризму. Доведено, що
головною особливістю спортивного туризму є його розвиток в існуючому навколишньому
середовищі. Підготовка та проведення спортивно-туристських заходів, в основному, не
вимагає значних капіталовкладень. Постійне перебування під впливом фізичних
навантажень в туристських походах, сприяє оптимальній роботі практично всіх систем
організму учнів. Заняття туризмом займає особливе місце в системі фізичного виховання,
тому що, в порівнянні з іншими видами спорту, дають ширші можливості для оволодіння
знаннями, вміннями і навичками, необхідних в повсякденному житті кожної людини.
Ключові слова: спортивний туризм, фізична підготовка, туристський похід,
туристичний гурток, фунуції туризму.

Спортивний

туризм

є

загальнодоступним

засобом

активного

відпочинку та оздоровлення людей. Спортивний туризм сприяє фізичному й
духовному

розвиткові

людини;

естетичному

й

морально-вольовому

вихованню; пізнанню історії та теперішнього часу, культур та звичаїв
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етнічного населення, дбайливому ставленню до природи та повазі до
національних традицій; розвитку та підвищенню рівня знань, умінь, навичок
подолання природних перешкод тощо [4].
Спортивна
вдосконалення

складова
загальної

передбачає
фізичної

заняття

підготовки

туризмом
туристів,

з

метою

покращення

методичної підготовки, практичне застосування знань і навичок з тактики і
техніки туризму. Спортивний туризм, як і інші види спорту, дає можливість в
ході виконання спортивних нормативів поліпшити спортивну підготовку
учасників туристських походів, здобути спортивні розряди і спортивні
звання. Заняття туризмом відіграє вагоме місце в системі фізичного
виховання, тому що, в порівнянні з іншими видами спорту, дає ширші
можливості для оволодіння знаннями, вміннями і навичками, необхідними в
повсякденному житті кожної людини [1].
В спортивному туризмі, досягнення високих результатів неможливе
без постійної фізичної підготовки, яка становить основний зміст тренування і
в той же час нерозривно пов’язана зі зміцненням і підвищенням загального
рівня функціональних можливостей організму. Виділяють загальну і
спеціальну фізичну підготовку. До загальної фізичної підготовки учнів
належить: 1) всебічний розвиток фізичних здібностей і покращення здоров’я;
2) розвиток функціональних можливостей організму учнів.
Спеціальна фізична підготовка – це різновид фізичного виховання,
спеціалізованого стосовно особливостей обраного виду туризму.
На початковій стадії занять спортивним туризмом планується
виховання основних якостей учнів-туристів: витривалості, сили, спритності,
гнучкості, швидкості.

У туристському поході учасники долають великі

відстані протягом тривалого часу і зі значним фізичним навантаженням, що
залежить від перепаду висот, ритму руху, кліматичних умов, ваги
наплічника. Найбільш доступні засоби виховання загальної витривалості –
ходьба, кросовий біг, стрибки, спортивне орієнтування на місцевості,
спортивні та рухливі ігри.
99

Спеціальна витривалість виховується в школярів, усіма засобами
технічної підготовки: походами вихідного дня, участю в змаганнях зі
спортивного орієнтування та техніки туризму, тренуваннями з вантажем на
трав’янистих, осипних, снігових, льодових схилах і скелях.
Виховання спритності полягає у здатності освоювати нові рухові дії і
перебудовувати рухову діяльність відповідно до мінливої обстановки на
туристському маршруті. Основне положення виховання спритності –
оволодіння новими руховими діями. При цьому використовуються наступні
вправи: спортивні та рухливі ігри, спортивне орієнтування, гірськолижний
спорт. При виконанні вправ рекомендується включати в них елементи
новизни, створювати несподівані ситуації, що вимагають швидкої реакції.
Під швидкістю розуміється здатність переміщуватися та здійснювати
рухові дії в мінімальний час. Для виховання швидкості в учнів
використовуються різні швидкісні вправи: спортивні та рухливі ігри, біг на
короткі дистанції, ритмічна гімнастика.
Для виховання гнучкості використовуються вправи зі збільшеною
амплітудою руху – вправи на розтягування, перед виконанням яких
необхідно добре розігрітися. Обов’язковою умовою досягнення високої
фізичної підготовленості туристів – дотримання режиму, правил гігієни,
постійний

лікарський

контроль,

який

доповнюється

самоконтролем

спортсмена і полягає в систематичному спостереженні за вагою свого тіла,
пульсом, сном, апетитом, загальним станом. Управління підготовкою туриста
буде ефективним тільки в тому випадку, якщо тренер систематично отримує
інформацію про стан спортсмена і його працездатність під час тренування,
про рівень фізичної підготовленості [5].
Сучасному розвитку спортивного туризму в Україні сприяє система
закладів зі спортивного туризму до яких належать: спортивно-туристичні
секції на підприємствах та установах, туристичні клуби, районні та обласні
відділи туризму, будинки дитячої творчості, федерації спортивного туризму
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тощо. Важливе місце належить також міжнародній співпраці організацій та
проведення заходів за кордоном [3].
Спортивний туризм знаходиться на перетині туристичної індустрії та
загальнодержавної системи фізичної культури і спорту. Він виконує
спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, виховні, економічні та інші
функції. Серед найважливіших завдань – інтеграція спортивного туризму у
соціальний механізм літнього дитячого оздоровлення [2].
Спортивний туризм є важливим засобом сприяння підвищенню
соціальної і трудової
активності школярів, задоволення їх моральних, естетичних та творчих
запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх
стосунків між народами і зміцнення миру.
Спортивний туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі,
рекреаційні, пізнавальні, виховні, економічні та інші функції, але через низку
чинників рівень їх реалізації на сьогодні не відповідає потенційним
можливостям шкільного туристсько-спортивного руху в Україні [2].
Діяльність туристичних гуртків в школах, передбачає залучення
підростаючого покоління до активної діяльності, оволодіння практичними
уміннями та навичками з різних видів спортивного туризму, орієнтування,
топографії. Для активних, цілеспрямованих, обдарованих, творчих дітей та
підлітків у щкільних закладах організовано роботу

гуртків, які дають

можливість:


удосконалити різноманітні туристські уміння та навики;



навчитися надавати першу медичну допомогу, проводити рятувальні
роботи та транспортувати потерпілих у надзвичайних ситуаціях;



підготуватися до туристських походів із велосипедного, гірського,
водного та пішохідного туризму;



брати участь у міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях із
різних видів туризму;



підвищити спортивну майстерність;
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брати участь у походах, подорожах, експедиціях, екскурсіях по рідному
краю;



професійної орієнтації школярів на діяльність у галузі туризму.
Спортивно-оздоровчий туризм, для гурткіців є неповторною школою

виховання і гармонійного розвитку особистості. Вагоме місце тут належить
трудовому вихованню, яке полягає в освоєнні вміннями і навичками
самообслуговування і суспільно-корисної праці. Учні під час проходження
туристського походу забезпечують автономну життєдіяльність групи на весь
період подорожі. Кожний учасник повинен уміти орієнтуватись на
місцевості,

долати

перешкоди,

облаштовувати

табір,

готувати

їжу,

здійснювати ремонт спорядження і одяг, надавати першу медичну допомогу
тощо [2].
Все це дозволяє школярам не лише засвоїти елементарні навички
побутової праці, а й вчить підтримувати свідому дисципліну, виробляє
організованість, погодженість дій у спільній роботі.
Одна з важливих виховних і розвиваючих функцій туризму формування

всебічно

розвиненої

гармонійної

особистості,

свідомого

громадянина, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і
фізичну досконалість.
Важливо й те, що в туристських подорожах формуються почуття
колективізму, любов до природи, розширюється кругозір учасників.
Загальна мета в поході об’єднує людей різного віку, сприяє новим
знайомствам, встановленню дружніх стосунків. Такі походи є також
джерелом позитивних емоцій. Кожний подоланий кілометр шляху зміцнює
впевненість у своїх силах, приносить велике моральне задоволення.
Туризм, як ніякий інший вид спортивної діяльності, сприяє розумінню
прекрасного в природі і в людях, наповнює життя духовним змістом, робить
його красивим, допомагає краще пізнати навколишній світ. У цьому
виявляється естетична функція туризму.
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Висновки: В теперешній час, незважаючи на наявні потенційно великі
можливості, свою соціальну і економічну значущість, спортивний туризм в
шкільних закладах України розвинутий недостатньо. Основні проблеми, з
яким зіткнувся в своєму розвитку шкільний спортивний туризм, в першу
чергу, повязані з низьким рівнем фінансування, а також з майже повною
відсутністю державної та громадської підтримки цього виду спорту.
Спортивний туризм має недосконалу нормативно-правову, методичну та
інформаційну бази, яка б враховувала його сучасний стан, а також
внутрішніми організаційними проблемами в самому туристсько-спортивному
русі, що накопичились за останні роки.
Спортивно-оздоровчий туризм – складова частина в системі фізичного
виховання дітей та учнівської молоді. Поруч із такими ефективними
засобами фізичного виховання, як гімнастика, спортивні ігри, легка атлетика,
та інші види спорту, різноманітні види спортивно-оздоровчого туризму
сприяють всебічному, гармонійному розвиткові підростаючого покоління.
Постійне

перебування

під

впливом

фізичних

навантажень

в

туристських походах, сприяє оптимальній роботі практично всіх систем
організму школярів. Особливо корисним є активний туризм, що впливає на
м’язову, серцево-судинну, дихальну системи, суглоби і зв’язки. Під час
подолання різних природних перешкод беруть участь всі без винятку групи
м’язів.
Активний

спортивний

туризм

є

могутнім

засобом

фізичного,

естетичного, трудового, морально-етичного, патріотичного виховання учнів.
Виховання здійснюється порівняно простими і доступними засобами:
туристичними

походами,

подорожами,

екскурсіями,

туриськими зльотами і спортивними змаганнями.
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прогулянками,
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Современное состояние и перспективы развития спортивного туризма в
школе
Лисовский Андрей Сергеевич, руководитель кружка «Спортивный туризм»,
Каменец-Подольское внешкольное учебно-воспитательное объединение. е-mail:
lisandrgeo@ukr.net
В статье представлена общая характеристика спортивно-оздоровительного
туризма, выяснено проблемы динамичного развития спортивного туризма. Доказано, что
главной особенностью спортивного туризма является его развитие в существующей
окружающей среде. Подготовка и проведение спортивно-туристических мероприятий, в
основном, не требует значительных капиталовложений. Постоянное пребывание под
воздействием физических нагрузок в туристических походах, способствует оптимальной
работе практически всех систем организма учащихся. Занятия туризмом занимает
особое место в системе физического воспитания, потому что, по сравнению с другими
видами спорта, дает широкие возможности для овладения знаниями, умениями и
навыками, необходимых в повседневной жизни каждого человека.
Ключевые слова: спортивный туризм, физическая подготовка, туристский поход,
туристический кружок, фунуции туризма
Current state and prospects of sports tourism development at school
Lisovskyi Andrii Serhiiovych, Head of the Sports Tourism Circle, Kamianets-Podilskyi
Extracurricular Educational Association. e-mail: lisandrgeo@ukr.net
The article presents the general characteristics of sports and health tourism, clarifies the
problems of dynamic development of sports tourism. It is proved that the main feature of sports
tourism is its development in the existing environment. Preparation and holding of sports and
tourism events, in general, does not require significant investment. Constant stay under the
influence of physical activity in tourist campaigns, promotes optimum work of practically all
systems of an organism of pupils. Tourism occupies a special place in the system of physical
education, because, compared to other sports, provide greater opportunities for mastering the
knowledge, skills and abilities necessary in the daily life of each person.
Key words: sports tourism, physical training, tourist campaign, tourist circle, functions of
tourism.
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УДК 374.7
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРАКТИЧНІІЙ
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Мороз Євдокія Павлівна, методист вищої категорії комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, м. Рівне
e-mil: moroz-2014@ukr.net
Матеріали статті відображають аспекти організації навчального
процесу в закладі позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
Наведено проблеми освіти для сталого розвитку, яка висуває на перший
план нові підходи до всебічного розвитку підростаючого покоління, пошук і
підтримку талановитої та обдарованої молоді, створення умов для
розкриття інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей, чому
сприяють масові заходи, що проводяться в закладах позашкільної освіти.
Стаття містить приклади організації роботи закладу, що базується
на засадах сталості, переорієнтації навчання з передачі знань на
встановлення діалогу, орієнтації на практичне розв’язання екологічних
проблем.
Ключові слова: позашкільна еколого-натуралістична освіта, заклад
позашкільної освіти, сталий розвиток, екологічна ситуація, творча
самореалізація, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток.
«Сталий розвиток» – це такий розвиток суспільства, який задовольняє
потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості
наступних поколінь задовольняти свої потреби»
Гро Харлем Брутланд
Освіта для сталого розвитку - це сучасний підхід до організації
навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про
основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на
засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на налагодження
діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв'язання локальних
проблем.
Нині існує два підходи до врахування екологічної освіти в процесі
впровадження освіти для сталого розвитку:
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– трансформування екологічної освіти в освіту для сталого розвитку, її
поширення на досі не властиві галузі. Головними впроваджувальними
інституціями є спільні установи екологічного та освітнього спрямування;
– створення нової структури на державному рівні, яка б безпосередньо
виконувала функції з освіти для сталого розвитку. В цьому випадку
паралельне функціонування екологічної освіти й освіти для сталого розвитку
має передбачати обов'язкову координацію їх дій.
Освіта для сталого розвитку висуває на перший план нові підходи до
використання природних ресурсів та проблеми їх відновлення (сталості).
Негативний екологічний вплив розглядається як результат нераціонального
використання природних ресурсів. Екологічна ситуація може змінитися на
краще лише за сприяння населення, яке має докладати зусиль для
забезпечення стабільного соціально-економічного становища. Саме тому в
освіті для сталого розвитку переплітаються економічні, соціальні й
екологічні аспекти [3].
Таким чином, якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого
розвитку суспільства. За допомогою освіти можна виховувати ставлення,
поведінку та стиль життя, необхідні для забезпечення сталого майбутнього.
Важливу роль у вихованні підростаючого покоління відіграє позашкільна
освіта, яка на сьогодні є чи не єдиною формою, де дитина може реалізуватися
у творчості.
До того ж, заклади позашкільної освіти нерідко відволікають підлітків від
негативного впливу вулиці.
Характерними ознаками розвитку сучасної освітньої системи в Україні є
глибоке оновлення всіх її ланок, і позашкільної в тому числі, модернізація
змісту освіти, методів навчально-виховної роботи, широке запровадження в
освітню сферу сучасних інформаційних технологій, виникнення нових
зв’язків між школою і життям суспільства.
Сучасна позашкільна освіта в Україні характеризується інтенсивною
динамікою змін як у змісті освіти, так і в управлінні закладами позашкільної
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освіти. Йдеться про нові технології менеджменту, нове змістове наповнення
управлінських функцій, нові моделі управління освітніми закладами.
Тому й організаційні засади сучасного еколого-натуралістичного
центру мають базуватися на основних принципах випереджаючої освіти для
сталого розвитку як нової концептуальної моделі розвитку освіти [4].
Перед закладами позашкільної освіти стоять складні соціальні
завдання: з одного боку існує потреба створити сприятливі соціальнопедагогічні

умови

для

забезпечення

продуктивної

навчально-творчої

діяльності дітей та юнацтва, а з іншого – виховати такого громадянина, який
не лише відчував би себе особистістю, але й керувався б у повсякденному
житті

загальнолюдськими

моральними

цінностями,

був

здатний

до

генерування та реалізації соціально - значущих ідей.
Особистість вихованця в закладі позашкільної освіти формується і
розвивається під впливом багатьох факторів - об’єктивних і суб’єктивних,
природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх, незалежних і залежних від
волі і свідомості людей, які діють стихійно, або на науковій основі [5].
Знайти шлях до дитячих сердець, зародити в них повагу до Природи,
яка поряд з нами на одній планеті і, власне, робить її придатною до життя,
відчути її гармонію та усвідомити себе і своє майбутнє в ній самій, таким є
природний куточок території комунального закладу

«Станція юних

натуралістів» Рівненської обласної ради з багатим зібранням різноманітної
флори, що поєднує навчально-дослідну, природоохоронну роботу та
екологічну пропаганду серед школярів, педагогів, дорослого населення.
Комунальний заклад
обласної ради –

«Станція юних натуралістів» Рівненської

заклад позашкільної освіти еколого-натуралістичного

напряму, складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує
вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій
самореалізації, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку
до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для
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соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до
здібностей, обдаровань та стану здоров’я вихованців [1].
Для цього на Станції створено відповідні умови, а саме: навчальнодослідна земельна ділянка, плодовий сад, теплиці - лабораторії рослин
закритого ґрунту, куточок живої природи, міні-пасіка, екологічна стежка,
кімната народознавства «Берегиня».
Педагогами приділяється значна увага організації дослідницької та
експериментальної роботи в ході проведення практичних занять: закладання
дослідів у відділках навчально-дослідної земельної ділянки, проведення
експериментів в лабораторіях, організація фенологічних спостережень.
Для повноцінного розвитку особистості використовуємо комплекс
навчально-виховних та організаційних заходів, серед яких:
- навчальні заняття: гурткові, клубні, індивідуальні, студійні, наукові
товариства;
-

організаційно-масова

робота:

зльоти,

учнівські

конференції,

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, виставки, конкурси творчих
робіт, екологічні тренінги, фестивалі;
-

пошуково-дослідницька робота: профільні тижні, зльоти юних

науковців, змагання, олімпіади, робота на навчально-дослідній земельній
ділянці, в теплицях;
-

навчально-оздоровча робота: подорожі, походи, тематичні та

комплексні експедиції, екскурсії, реабілітаційні гуртки.
Вихованці задіяні у науково-освітньому проєкті «Обласна науковоекологічна експедиція учнівської молоді «ЮНЕКО – лабораторія в природі».
На території Станції облаштовано метеорологічний майданчик для
проведення спостережень та досліджень за міжнародною програмою GLOBE.
Досить успішною і позитивною на Станції юних натуралістів є
організаційна робота щодо залучення дітей до розробки і реалізації науковоосвітніх проєктів: «Сад запахів», «Квітник мого дитинства», «Квітуча
109

Україна», «Квіткові килими» тощо, що сприяє формуванню у вихованців
пізнавальної, практичної і творчої компетентностей.
Вихованці оволодівають знаннями про культуру, природу, суспільство
та застосовують їх на практиці. В закладі успішно проводиться робота з
обдарованими дітьми та учнівською молоддю шляхом залучення їх до участі
у Всеукраїнських та Міжнародних екологічних акціях, форумах, конкурсах,
проєктах, таких як конкурс молодіжних проєктів

з

енергоефективності

«Енергія і середовище», конкурс Intel-ЕкоУкраїна, конкурс науково-технічної
творчості

школярів

старших

класів

Intel

ISEF,

проект

«Екосвіт»,

«Винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму» тощо.
Перед педагогами Станції стоїть завдання - виховати

особистість

через призму знань про навколишній світ.
Масові заходи для вихованців - засіб самовираження, це - тематичні
виховні заходи, дозвіллєві програми, подорожі, походи, екскурсії, виступи
екологічної агітбригади та екотеатру, робота літнього профільного табірного
збору. Гуртківці беруть активну участь у конкурсах: «Міс осінь», щорічна
акція «День юного натураліста», яка

проходить під різними

гаслами

«Звешся веселково – Україною, Земле, зачарована моя», «Ми збережемо цей
світ, ми - нове покоління», «Ми - юні дослідники природи, і маємо довкілля
зберегти».
Цікаво в закладі проходять профільні тижні: флористики, фітодизайну
та лозоплетіння «Друге життя квітів», «Щедрість рідної землі», «Здоров’я»,
«З народного напившись джерела».
У зв’язку з актуальністю питання про необхідність оновлення форм та
методів позашкільної освіти відповідно до вимог часу, нових освітніх
стандартів та враховуючи дедалі більш жорсткі вимоги ринку праці,
необхідно озброїти педагогів технологією створення умов для розвитку в
особистості позитивної життєвої позиції.
Для реалізації цього завдання необхідно:
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- забезпечити формування поняття європейського виміру за рахунок
трансляції основних ідей та цінностей і ціннісних орієнтацій та вмінь,
необхідних для життєдіяльності у сучасному співтоваристві;
-

широко

впроваджувати

нові

інтерактивні

форми

навчання,

інформаційні та комунікативні технології;
- формувати активну життєву позицію молоді.
Реалізація цього завдання можлива за рахунок:
-

залучення здобувачів освіти до участі у

міжнародних освітніх

програмах;
- організації позакласної та позашкільної роботи з учнями для
створення атмосфери, що сприятиме розвитку громадянської позиції, шляхом
участі у навчально-виховних програмах: «Ми в Європі», «Україна європейська держава», «Європейська та світова спадщина», дитячих
громадських та молодіжних організаціях;
- розробки серії ігрових імітаційних проєктів, які б забезпечували
формування власного погляду молоді на шляхи майбутньої інтеграції
України в Європу;
- розробки проєктів діяльності учнівського самоврядування з метою
залучення учнів до вирішення реальних проблем навчального закладу і
набуття навичок ведення демократичної дискусії та дій в правовому просторі.
Цікавими формами виховної роботи можуть бути різноманітні творчі
конкурси, що відображають спадщину європейської науки.
Педагоги можуть організовувати творчі зустрічі, лекції та екскурсії,
листування, інтернет-контакти, диспути та конференції, олімпіади та
проекти.
Сприйнятливою також може бути ініціатива педагогів і учнів у
застосуванні інформаційних та комунікаційних технологій шляхом
створення веб-сторінок, видання бюлетенів європейського спрямування,
членства в освітніх міжнародних програмах (наприклад, «Європа в закладі
позашкільної освіти».
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Для педагогів важливо вміти поєднувати сучасну систему педагогічних
прийомів, методів та організаційних форм впровадження знань.
До найефективніших з них можна віднести навчальні дискусії,
семінари, групову роботу, «мозковий штурм», «фокус-групи», ситуаційнорольові ігри, самостійну роботу з літературними та іншими джерелами
інформації, підготовку доповідей, рефератів.
Ефективність формування і розвитку особистості кожної дитини
значною мірою залежить від педагога, його професійних якостей і
громадської позиції, з цією метою вони шукають шляхи поєднання звичного
й нового, прагнуть до модернізації наявного [2].
Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення
авторських програм, пошук оригінальних методик навчання - усе це спонукає
педагогів закладу до творчої, дослідницької роботи.
Ми повинні створювати умови для того, аби кожна дитина змогла
відшукати собі заняття до душі. Визначальною має бути якість надання
позашкільних освітніх послуг, і наше завдання полягає у тому, щоб
максимально вдосконалити шляхи реалізації щодо розширення кількості
гуртків, секцій, студій, збільшення чисельності дітей, які б їх відвідували.
Таким чином, якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого
розвитку суспільства. За допомогою освіти можна виховувати ставлення,
поведінку та стиль життя, необхідні для забезпечення сталого майбутнього.
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Материалы статьи отражают аспекты организации учебного
процесса
в
учреждении
внешкольного
образования
экологонатуралистического направления. Приведены имеющиеся проблемы
образования для устойчивого развития, которые выдвигают на первый план
новые подходы к всестороннему развитию подрастающего поколения, поиск
и поддержку талантливой и одаренной молодежи, создание условий для
раскрытия интеллектуальных, творческих и физических способностей, чему
способствуют массовые мероприятия, проводимые в учреждениях
внешкольного образования.
Статья содержит примеры организации работы учреждения,
базирующаяся на принципах устойчивости, переориентации обучения с
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The materials of the article reflect aspects of the organization of the
educational process
in the institution of extracurricular education of ecological and naturalistic
orientation. The existing problems of education for sustainable development are
presented, which brings to the fore new approaches to the comprehensive
development of the younger generation, search and support of talented and gifted
youth, creating conditions for the disclosure of intellectual, creative and physical
abilities.
The article contains examples of the organization of the work of the
institution, which is based on the principles of sustainability, reorientation of
learning to transfer knowledge on the establishment of dialogue, focus on the
practical solution of environmental problems.
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Яковлєва К.І., вчитель вищої категорії Херсонського фізико-технічного ліцею
Херсонської міської ради
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Стаття присвячена висвітленню сучасних поглядів на проблему формування
екологічно-доцільної поведінки в умовах спеціалізованого навчального
закладу. Наведено відомості щодо ефективності застосування різних
методів формування екологічно-доцільної поведінки у здобувачів освіти
ліцею фізико-математичного профілю.
Ключові слова: екологічно-доцільна поведінка, виховна робота, активні
форми роботи зі здобувачами освіти
Значне погіршення екологічної ситуації в світі та в Україні викликає
потребу у підвищенні обізнаності населення з питань екологічно грамотного
природокористування [4]. У цьому сенсі набуває особливої актуальності
формування екологічно-доцільної поведінки підростаючого покоління, де
значну роль відіграють навчальні заклади.
Проте, в умовах закладів загальної середньої освіти з поглибленим
вивченням предметів фізико-математичного циклу цей процес зазнає значних
ускладнень з наступних причин:
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у навчальних програмах не передбачено виділення окремих годин на
вивчення екології як окремого предмета і відповідно на цілеспрямоване
формування екологічно-доцільної поведінки учнів;
через велике навантаження на здобувачів освіти використання вільного
від навчання часу для проведення додаткових екологічних заходів зазнає
труднощів;
психологічні особливості підліткового віку (байдужість до проблем
довкілля

тощо)

гальмують

процес

формування

екологічно-доцільної

поведінки школярів;
основна увага підлітків та їх батьків зосереджена на вивченні предметів
спеціального циклу, підготовки до ДПА (ЗНО), при цьому проблеми довкілля
для них є другорядними.
Метою дослідження є аналіз новітніх форм і методів впливу на процес
формування екологічно доцільної поведінки підростаючої молоді в умовах
профільного ліцею.
У процесі дослідження нами були поставлені наступні завдання:
теоретично дослідити висвітлення у науковій літературі поняття
«екологічна доцільна поведінка», визначити її типи та особливості;
визначити методи формування екологічно доцільної поведінки в учнів
закладів загальної середньої освіти;
експериментально

дослідити

ефективність

методів

формування

екологічно доцільної поведінки в учнів ліцею фізико-математичного
профілю.
У

науково-педагогічній

літературі та нормативних документах

наводяться визначення поняття «екологічно доцільна поведінка» [2,3]. Ми
підтримуємо визначення екологічно доцільної поведінки здобувачів освіти як
системи соціально обумовлених, свідомо керованих дій і вчинків у сфері
безпосередньої і опосередкованої взаємодії з довкіллям, що має на меті
узгодження потреб суб’єкта з вимогами збалансованого розвитку суспільства
[3].
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Екологічно доцільна поведінка передбачає знання законів природи;
взаємодію людини і природи; сприйняття природних об’єктів як повноцінних
суб’єктів і партнерів взаємодії з людиною; збалансування непрагматичної і
прагматичної мотивації у взаємодії з природою[4].
Екологічну поведінку школярів можна розглядати за такими типами:
екологічно доцільна, екологічно виправдана, екологічно пасивна (байдужа,
індиферентна), екологічно руйнівна [2].
Екологічно доцільна поведінка - система

соціально обумовлених,

свідомо керованих дій і вчинків у сфері безпосередньої і опосередкованої
взаємодії з довкіллям, що має на меті узгодження потреб суб’єкта з вимогами
збалансованого розвитку суспільства.
Екологічно виправдана - система традиційних для певного суспільства
дій і вчинків у сфері безпосередньої і опосередкованої взаємодії з довкіллям,
що має на меті задоволення власних потреб, мотивується переважно
економічними

і

практичними

мотивами

і

демонструє

переважаючі

стереотипи ресурсоспоживання.
Екологічно пасивна - система виправдовуваних соціальними традиціями
у ресурсоспоживанні усвідомлюваних дій, вчинків та звичок безпосередньої і
опосередкованої взаємодії з довкіллям, що має на меті задоволення
насамперед вітальних і матеріальних потреб, ігноруючи їх наслідки для
довкілля.
Екологічно руйнівна - система морально і культурно невиправданих дій,
вчинків й звичок у сфері безпосередньої і опосередкованої взаємодії з
довкіллям, що має на меті демонстрацію ігнорування суспільних норм, яка
супроводжується руйнуванням довкілля внаслідок невмотивованої або
спрямованої агресії стосовно природних об’єктів [2].
Для перевірки ефективності методів формування екологічно-доцільної
поведінки учнів протягом 2019-2020 навчального року на базі Херсонського
фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради була проведена їх
апробація.
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Задіяна паралель 9-х класів - 6 класів по 36 учнів, загальна кількість 216 осіб. Розподіл в експериментальні й контрольні групи випадкові: 9-А, 9В, 9-Г і 9-Е класи - експериментальні групи, класи 9-Б, 9-Д – контрольні
групи.
І група (9-Г, 9-Е) застосовані методи активного навчання –
проводилися заняття флеш-моби екологічного змісту;
ІІ група (9-А, 9-В) самостійна робота, учні готували та презентували
навчальні дослідницькі проекти екологічного змісту;
ІІІ група (9-Б, 9-Д) - контрольна: формування екологічно доцільної
поведінки відбувалася під час вивчення предметів природничого циклу
згідно з шкільною програмою.
Для оцінки результатів застосовано опитувальник «Ставлення до
навколишнього середовища» для виявлення стану екологічно доцільної
поведінки учнів (А.М. Льовочкіна) [1]. Опитувальник розроблено на основі
методу «Семантичного диференціалу» (за Осгудом), що відноситься до
шкальних технік. Проведено діагностичне та контрольне тестування підлітків
із використанням математично-статистичного аналізу отриманих результатів.
Методи активного навчання для проведення роботи з першою групою –
флеш-моби екологічного змісту розроблені з використанням навчальнометодичних матеріалів екологічних програм, проведених в Україні:
«Озонекшн», «Чорноморська скринька», «Зелений пакет».
Діагностичне тестування проведено у всіх задіяних 9-х класах в період
з 9 по 13 вересня 2019 року, зведені результати представлені в табл. 1.
Таблиця 1.
Узагальнені результати діагностичного опитування у 9-х класах
Стать
хлопці
дівчата
середнє
значення

Доцільна
поведінка, %
13,05

Виправдана
поведінка, %
36,83

Пасивна
поведінка, %
39,5

Руйнівна
поведінка, %
10

Всього
%
100

33,5

43,83

22,67

-

100

23,59

40,33

31,08

5

100
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Дані таблиці свідчать, що рівень сформованості екологічно доцільної
поведінки на початку експерименту на 19,67% вищий у дівчат. 10% хлопців
проявляють екологічно руйнівну поведінку, в той час, коли у дівчат вона не
проявляється взагалі. Серед хлопців домінує екологічно-пасивний

тип

поведінки – 39,5 %, у дівчат – екологічно-виправданий тип – 43, 83%.
Контрольне тестування проведено в період з 25 по 29 листопада 2019
року, зведені результати представлені в таблицях 2 –4.
Таблиця 2.
Результати контрольного тестування І групи

у порівн. з
діагностичним,
%

%

у порівн. з
діагностичним,
%

%

у порівн. з
діагностичним,
%

Руйнівна
поведінка

%

Пасивна
поведінка

у порівн. з
діагностичним,
%

Виправдана
поведінка

%

Доцільна
поведінка

хлопці

15

+13

53,5

+13

26,5

-9,5

5

-5

дівчата

38,6

+15,25

32,4

+10,22

24,5

-9,5

4,5

+4,5

середнє
значення

26,8

+14,13

42,9

+11,61

25,5

- 9,5

4,75

-0,25

Стать

Таблиця 3.
Результати контрольного тестування ІІ групи

у порівн. з
діагностичним %

%

у порівн. з
діагностичним %

%

у порівн. з
діагностичним %

Руйнівна
поведінка

%

Пасивна
поведінка

у порівн. з
діагностичним %

Виправдана
поведінка

%

Доцільна
поведінка

хлопці

14,5

+7,4

39,7

+7,3

36,5

-2

9,3

-7

дівчата

12,5

-7,4

48,23

+9,96

39,27

+15.4

-

0

середнє
значення

13,5

0

45

+8,63

36,75

-6,7

4,65

-3,5

Стать
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Таблиця 4.
Результати контрольного тестування ІІІ групи

у порівн. з
діагностичним %

Руйнівна
поведінка

%

у порівн. з
діагностичним %

Пасивна
поведінка

%

у порівн. з
діагностичним %

%

Стать

Виправдана
поведінка

%

у порівн. з
діагностичним %

Доцільна
поведінка

хлопці

3,5

-12

33

+10

38,1

- 3.1

25,5

+5

дівчата

12,5

-12,5

67,5

+4,5

13,6

+ 7,6

-

0

середнє
значення

8

-12,3

50,25

+7,25

24,85

+ 6,3

12,75

+ 2,5

Дані таблиці 2 свідчать, що показники екологічно-доцільної поведінки
в першій групі збільшуються незначно, проте, на 14,13% збільшилася
екологічно виправдана поведінка. Як передбачалося, зменшився відсоток
учнів з пасивною та руйнівною поведінкою. За аналогією із діагностичним
тестуванням показник доцільної та виправданої поведінки у дівчат вище ніж
у хлопців.
Дані таблиці 3 свідчать про незначні зміни типу поведінки дітей ІІ
групи: на попередньому рівні залишилася екологічно доцільна поведінка,
показник екологічної

виправданої поведінки збільшився лише на 5,23%,

відповідно на 6,7% та 3,5% зменшилася екологічно пасивна та екологічно
руйнівна поведінка. Не змінилася екологічно доцільна поведінка. Тому,
метод, що полягає у залученні дітей до самостійної роботи - написання
рефератів та проєктів на екологічну тематику виявився недостатньо
ефективним.
Дані таблиці 4 свідчать що діти ІІІ групи, формування екологічно
доцільної поведінки у яких відбувається лише за шкільною програмою, без
додаткових заходів за 3 місяці навчання демонструють погіршення її
показників.
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Таким

чином,

експериментальним

шляхом

доведено,

що

для

формування екологічно доцільної поведінки необхідно застосовувати методи
активного навчання. Тому пропонуємо передбачити в навчальних програмах
додаткові години для проведення таких заходів, а також на різних рівнях
заохочувати педагогів до даного виду діяльності з метою формування
екологічно доцільної поведінки, глибокого розуміння особистістю законів
природи, численних взаємодій в природних угрупованнях, усвідомлення
того, що людина це всього лише частина природи й наше майбутнє залежить
від поведінки кожної людини.
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Материалы статьи представляют современные взгляды на проблему формирования
экологически целесообразного поведения в условиях специализированного учебного
заведения. Приведены данные по выявлению эффективности применения различных
методов формирования заданного качества у соискателей образования параллели 9-х
классов физико-технического лицея Херсонского городского совета.
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The materials of the article present modern views on the problem of formation of
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at pupils of education of a parallel of 9 classes of physical and technical lyceum of the Kherson
city council are resulted.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
ВОДОЙМ ТА ПИТНОЇ ВОДИ В РАЙОНІ СХІДНОГО РОЗТОЧЧЯ
Корнацька Оксана Володимирівна, методист КЗ ЛОР «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
e-mail: kornatskao@gmail.com
У статті висвітлюється науково-дослідницька діяльність вихованців КЗ
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» по визначенню хімічних показників водойм та якості
питної води у населених пунктах Львівщини. Встановлено перевищення
допустимих

концентрацій

нітратів

у

криницях

деяких

приватних

господарств. Це наукове дослідження розвиває у здобувачів позашкільної
освіти пізнавальний інтерес до самостійного вивчення оточуючого світу,
стимулює пошукову діяльність, розвиває екологічну культуру та забезпечує
гармонійний розвиток особистості.
Ключові

слова:

метод

проєктів,

водойми,

хімічні

показники,

природоохоронна діяльність, забруднення води
Освіту

в

інтересах

сталого

розвитку

здійснюють

з

метою

забезпечення основ ефективної участі населення у процесі прийняття рішень.
У

документах

наголошується

на

вирішальному

значенні

освіти

у

забезпеченні інформованості населення з екологічних та етичних питань,
формуванні цінностей, виробленні навичок і заохоченні поведінки, які
відповідають принципам сталого розвитку. Уміння приймати екологічно
доцільні рішення і адекватно діяти у життєвих ситуаціях є практичним
виявом високого рівня сформованості екологічної культури особистості та її
екологічної компетентності [10, 11]. Освіта сталого розвитку сприяє
усвідомленню учнями власної причетності до екологічних проблем.
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Метод проєктів відомий з початку ХХ століття. В основу покладена
ідея спрямованості навчально-пізнавальної діяльності школярів на результат,
що досягається завдяки вирішенню тієї чи іншої практичної або теоретичної
проблеми, яка є важливою для учня. Проєкт, як педагогічна технологія,
передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів,
творчих за своєю сутністю [4]. Мета екологічної проєктної діяльності полягає
у формуванні у здобувачів освіти

відчуття особистої причетності до

екологічних проблем, відповідальності за стан довкілля, зокрема, водних
ресурсів та якості питної води.
Вода - безцінний природний ресурс, незамінна умова виникнення та
існування життя на Землі. Прісна вода становить 3 % від загального обсягу
води на планеті. Джерела прісної води дедалі більше виснажуються і
забруднюються. Хімічне та біологічне забруднення відбувається внаслідок
надходження у водойми зі стічними водами різних шкідливих домішок
неорганічного та органічного походження, зокрема мінеральних солей,
комунально-побутових

і

сільськогосподарських

відходів

та

ін.

[6].

Збільшення концентрації мінеральних поживних речовин азоту, фосфору,
калію та ін. у водоймах, спричиняє «цвітіння» води. Внаслідок цього вода
стає непридатною для тварин і людей, погіршується гідробіологічний стан
водойм та відбуваються зміни в екосистемах.
Поверхня Землі на 71% складається з води. Серед водойм суходолу
розрізняють озера, річки та болота. В озерах зосереджено 0,26%, а у річках 0,006% від загальних запасів води. Тільки 0,1% від загальної кількості води
на Землі належить до підземних вод, до складу яких входять грунтові,
підґрунтові та міжпластові. У приповерхневому шарі Землі міститься понад
84 млн. км3 води для можливого використання людиною [Бачинський,1995;
Камінський та ін., 2000]. Забезпеченість України річковою водою дуже мала,
що надолужується використанням підземних вод, запаси яких у нашій країні
значні. До 75% цих вод зосереджено в північно-західних регіонах України
[9].
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Район Східного Розточчя на Львівщині, де проходить

головний

Європейський вододіл, має особливе гідрологічне значення оскільки він
скеровує одні русла річок до Балтійського моря, інші - до Чорного. Його
горбисті пасма, здебільшого вкриті лісом, розмежовані глибокими ярами та
неглибокими балками. Досить глянути на географічну карту, щоб побачити,
як зі схилів Розточчя спокійно розтікаються малі річки в різні сторони.
Численні потоки струмків мережать його територію і, зливаючись, впадають
у більші річки, а ті плавно несуть зібрані води до основних водних артерій –
Вісли і Дністра.
Об’єкт дослідження: хімічні показники води у водоймах Львівщини.
Предмет дослідження - хімічне забруднення води нітратами та іншими
шкідливими речовинами людської життєдіяльності у річках, озерах, ставках,
криницях

приватних

домогосподарств

та

воді

централізованого

водопостачання різних районів регіону.
Мета -- формування екологічного мислення та навичок природоохоронної
діяльності, а також узагальнення та поглиблення знань з природничих
дисциплін. Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
1. Долучити учнівську молодь та педагогіів до вивчення стану водойм та
здійснення контролю за якістю і станом водних об’єктів та питної води
Львівщини з метою покращення довкілля.
2. Засвоїти титрометричні та експрес-методи визначення рН, загальної
твердості, рівня нітратів, фосфатів та амонію у воді.
3. Порівняти показники забруднення води у природніх водоймах, криницях
та централізованому водопостачанні домогосподарств різних районів
Львівщини.
Методи дослідження. Проби води відбирали КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» у
населених пунктах Яворівського, Перемишлянського, Жовківського та
Сокальського районів і у м. Львові. Якість води аналізували за
допомогою

набору

реактивів

Visocolor

ECO

(Duren,

Germany).

Визначали такі показники: рН, загальна твердість, рівень нітратів,
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фосфатів та амонію. рН води визначали експрес-методом, а інші
показники - титрометричним методом, згідно наявних методик в наборі
екологічних практикумів ЕКО в КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» [7, 8, 12].
Під час відбору проб звертали особливу увагу на правила
безпечного
водоймі.

поводження
Проби

на

відбирали

тільки в присутності вчителя
чи керівника гуртка в гумових
рукавичках та гумовому взутті.
Показники забрудненості
води визначали за нормами
вмісту

(гранично

допустимі

Відбір проб води на р. Терешці

концентрації, ГДК) речовин, якими
забруднюються

природні

води

внаслідок

промислового,

сільськогосподарського та комунально-побутового використання [1].
Результати дослідження. На першому етапі роботи проби води
відбирали у зимовий період 2020 року. Як видно із таблиці №1, у річці
Терешці встановлено збільшення рівня нітратів (~ 80 мг/дм3). Натомість
в усіх інших досліджених водоймах рівень нітратів був у межах норми
(с. Підгородище, с. Кулява, смт. Івано Франкове) або взагалі не був
виявлений (водойми м. Львова). Однак, в озерах м. Львова (парк
Погулянка та Піскові озера на Францівці) виявлено сліди шкідливого
амонію (0,4 мг/дм3).
Таблиця 1.
Хімічні показники води у природних водоймах Львівщини у зимовий період
року
Показники

рН

с. Старичі
Яворівського р-ну
с. Кулява
Жовківського р-ну
с. Підгородище

7,58,0
77,5
7,5-

Заг.твердість,
мг-екв./дм3
14

Нітрати
, мг/дм3
81

12-13

0

0

0

28.01.20
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0

0

21.01.20

14

Амоній, Фосфати, Дата
мг/дм3
мг/дм3
відбору
0
0
20.01.20

Примітка
р.
Терешка
стави,
річка
джерело

Перемишлянського
р-ну
смт. Ів.-Франкове
Яворівського р-ну
м. Львів,
Францівка
м. Львів,
Погулянка

річки

8,0
7,5

10

10

0

0

31.01.20

7,07,5
7,5

9-14

0

0,2-0,5

0

16.01.20

8

0

0,5

0

30.01.20

Янівський
став
Піскові
озера
став

Найгірша екологічна обстановка встановлена в криницях с. Кулява
Жовківського району, де рівень загальної твердості, який відображає суму
іонів Са2+ і Мg2+, збільшений у два рази, а концентрація нітратів у чотирьох
досліджених криницях становила у середньому 220 мг/дм3, що перевищує
ГДК для питної води у 4,5 рази (Таблиця №2). У криницях цього населеного
пункту також виявлено сліди амонію (0,25 мг/дм3) і фосфатів (0,4 мг/дм3).
Значне перевищення рівня нітратів (~ 80 мг/дм3) встановлене також для
криниць у с. Підгородище, джерела у с. Давидів Перемишлянського району
та у річці Терешка (с. Старичі Яворівського району) (Таблиця №2). Цікаво,
що фільтрування колодязної води з с. Підгородище крізь вугільний фільтр
(Барьер Стандарт, Балашиха, РФ) знижувало рівень нітратів, а також
твердість води у два рази. Слід зазначити, що показники рН (7 - 8) в усіх
досліджених джерелах води відповідали встановленим нормам. Якість води
централізованого постачання відповідала санітарним нормам за усіма
проаналізованими показниками.
Таблиця 2.
Хімічні показники питної води в деяких населених пунктах Львівщини у
зимовий період року
Показники
ГДК
с. Старичі
Яворівського р-ну
с. Підгородище
Перемишлянського
р-ну
с. Кулява
Жовківського р-ну
м. Львів, вул.
Коновальця
м. Львів, вул.
Франка

рН

Заг.твердість,
мг-екв./дм3
7,0

Нітрати
, мг/дм3
45

9

0

0

0

8,0

14

81

0

7.07,5
7,0

9;15;20;22
9

81;480;
160;160
0

7,8

10

0

6,09,0
7,5
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Амоній, Фосфати,
мг/дм3
мг/дм3
0,5
-

Дата
відбору

Примітка

водогін

0

20.01.20р
.
21.01.20

криниця

0;0;1,0;
0
0

0,7;0,7;
0,2;0,2
0

29.01.20
10.02.20
30.01.20

криниці 14
водогін

0

0

31.01.20

водогін

м. Львів, вул. В.
Великого
м. Львів, вул.
Городоцька
м. Львів, вул.
Франка

7,0

9

0

0

0

20.02.20

водогін

7,5

17

0

0

0

28.02.20

водогін

6,7

5

0

0

0

31.01.20

бутильова
на вода

Параметри якості питної води (ГДК ) згідно з ГОСТ 2874 [3].

На другому етапі досліджень проби води відбирали в літньоосінній період 2020 року за сезонного цвітіння водойм. Як видно із
таблиці №3, твердість води була найвищою у річці Зах. Буг в районі
Сокаля (21 мг-екв./дм3). В усіх інших водоймах цей показник коливався
у межах

10-15 мг-екв./дм3.

У річці Терешці зберігалось суттєве

збільшення рівня нітратів (48 мг/дм3), який, однак, був у 1,7 разів
нижчим у порівнянні із осінньо-зимовим періодом (Таблиця 1). Нітрати
у концентрації 16 мг/дм3 також були виявлені у річках Зах. Буг та
Верещиці, але не у водоймах села Кулява та Піскових озерах у Львові.
Натомість сліди амонію були виявлені в одному із ставів с. Кулява та
Піскових озерах Львова, а сліди фосфатів – у р. Зах. Буг (0,2 мг/дм3) та
водоймах с. Кулява (0,1-0,5 мг/дм3). В усіх досліджених водоймах рівень
рН був нейтрально-слаболужним у межах норми (7 – 8).
Таблиця 3.
Хімічні показники води у природних водоймах Львівщини в літньо-осінній
період
Показники

рН

Заг.твердість
, мг-екв./дм3
13

Нітрати,
мг/дм3
48

с. Старичі
Яворівського р-ну
с. Кулява
Жовківського р-ну

7,58,0
7,58,0

м. Сокаль
с. Кліцко
Городоцького р-ну
м. Львів,
Францівка

Амоній, Фосфати,
мг/дм3
мг/дм3
0
0

7,5
7,0

12-13
12-13
15
21
14

0
0
0
16
16

0
0,01
0,1
0
0

0,1
0,3
0,5
0,2
0

7,5

10-12

0

0,1-0,3

0

Дата
відбору
08.09.20

07.09.20
13.07.20
07.09.20
06.07.20

Примітка
р.
Терешка
став №1
став № 2
річка
р. Зах. Буг
р.
Верещиця
Піскові
озера

У Таблиці 4 представлено хімічні показники питної води в деяких
населених

пунктах

Львівщини

в

літньо-осінній

період.

Трикратне

перевищення ГДК по загальній твердості води спостерігали в криницях і
водогонах с. Кліцко та міст Великі
128 Мости і Сокаль. У криницях с. Кліцко

також виявили суттєве перевищення концентрації нітратів у 1,8 разів, в той
час як в інших досліджених джерелах питної води цей показник був або у
межах норми (с. Старичі і м. Сокаль), або навіть нижчим за ГДК (м. Великі
Мости). Серйозне забруднення води в криницях с. Кліцко доповнювали сліди
фосфатів (0,8 мг/дм3), яких взагалі не повинно бути у питній воді.
Таблиця 4.
Хімічні показники питної води в деяких населених пунктах Львівщини в
літньо-осінній період
Показники

рН

ГДК
с. Старичі
Яворівського р-ну
с. Кліцко
Городоцького р-ну
м. Великі Мости
Сокальського р-ну
м. Сокаль

Заг.твердість
, мг-екв./дм3
7,0

Нітрати,
мг/дм3
45

13

48

0

7,5

22

81

7,0

20

7,5

21

6,09,0
7,5

Амоній, Фосфати,
мг/дм3
мг/дм3
0,5
-

Дата
відбору

Примітка

0

08.09.20

водогін

0

0,8

07.09.20

криниця

10

0

0,7

06.07.20

криниця

48

0,2

0,2

13.07.20

водогін

Параметри якості питної води (ГДК ) згідно з ГОСТ 2874 [3].

Обговорення результатів. В процесі життєдіяльності значну частку
забруднювачів води становлять відходи промисловості, мінеральні та
органічні добрива, пестициди, що використовують у сільському господарстві,
а також побутові стічні води, стоки лікарських закладів, ферм, тощо.
Найбільш

небезпечними

вважають

хімічні,

бактеріальні,

теплові

й

радіоактивні забруднення. У наших дослідженнях ми звертаємо особливу
увагу на хімічне забруднення неорганічного та органічного походження, які
спричиняють, зокрема, евтрофікацію (цвітіння) водойм. Збільшення у воді
біогенних елементів, зокрема таких, що містять азот та фосфор, порушує
нормальний біологічний кругообіг, зумовлює процеси гниття, зменшення
вмісту кисню, що спричиняє загибель водних організмів, підвищує
концентрацію патогенів та створює несприятливі умови в біоценозах водойм.
На

сьогодні

особливо

актуальною

екологічною

проблемою

є

нагромадження нітратів та нітритів в овочах, фруктах, а також питній воді.
Нітрати - це солі азотної кислоти, які можуть спричиняти токсичну дію на
організм. Невідповідність питної води санітарно-мікробіологічним вимогам є
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основною причиною підвищення захворюваності серед населення на такі
інфекційні захворювання, як вірусний гепатит А, черевний тиф, дизентерія,
холера, ротавірусні інфекції, лептоспіроз тощо, а також хвороби, пов’язані з
хімічним забрудненням води, серед них і водно-нітратна метгемоглобінемія.
За статистикою ВООЗ, в усьому світі від отруєння водними розчинами
нітратів щороку вмирає 3,5 млн. людей.
Групу підвищеного ризику становлять діти до трьох років, а особливо
немовлята

віком

до

одного

року,

яких

вигодовують

сумішами,

приготовленими на воді з концентрацією нітратів понад 50 мг/дм³. Чутливі до
нітратів

також

особи

похилого

віку,

хворі

на

анемію,

люди

із

захворюваннями дихальної системи та хворобами серцево-судинної системи.
Трапляються випадки захворювання й у дітей старшого віку після
споживання води з високим вмістом нітратів. Нітрати також можуть
призвести до розвитку таких серйозних захворювань як пухлини шлунковокишкового тракту, порушення роботи підшлункової та щитовидної залози,
серцевої недостатності, захворювання нирок і серцево-судинної системи.
Науково-освітній проєкт по дослідженню хімічного забруднення
водойм та питної води в районі Східного Розточчя розрахований на
залучення юннатів до практичної природоохоронної діяльності на території
Львівщини. За навчальним змістом проєкт є міжпредметним, за видом
діяльності – дослідницьким, а за тривалістю – довгостроковим. Вихованці КЗ
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» «Юні захисники природи» провели відбір для аналізу
хімічних показників води у водоймах регіону Східного Розточчя та отримали
цікаві дані стосовно екологічної обстановки водних джерел в районі
головного Європейського вододілу. У досліджених сільських населених
пунктах Львівщини переважно вода з криниць має перевищення по загальній
твердості та забруднена нітратами, а інколи й амонієм і фосфатами, як
наслідок недотримання санітарних вимог за облаштування вигрібних ям,
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надвірних

туалетів

та

місць

утримання

худоби,

порушень

правил

застосування мінеральних і органічних добрив.
Хоча вода з криниці чи джерела, як правило, непогана на смак, без
специфічного кольору та запаху, наявність нітратів може спричиняти
метгемоглобінемію та порушення здатності еритроцитів переносити кисень
до органів і тканин.
У воді централізованого постачання досліджувані хімічні показники
були в основному в допустимих межах. Цікаво, що пропускання через
вугільний фільтр робить криничну воду придатною для споживання, знижує
вдвічі твердість та вміст нітратів, що є частковим вирішенням даної
проблеми в індивідуальних господарствах.
Порівняння показників забрудненості води в зимовий і літньо-осінній
періоди не виявив суттєвих сезонних відмінностей, не зважаючи на цвітіння
води влітку.
По закінченню нашого проєкту заплановано донести інформацію до
територіальних громад, створивши короткий відеоролик для популяризації
результатів наших досліджень та підвищення екологічної культури
населення.
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Abstract. The article represents the research activities of the young members of
KZ LOR "LOCENTUM" to determine the chemical parameters of water sources
and the quality of drinking water in the villages and small cities of Lviv region. An
increase in permissible concentrations of nitrates in the wells of some private farms
have been established. This research develops students' cognitive interest in selfstudy of the world around them, stimulates search activities, develops
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Keywords: project method, reservoirs, chemical indicators, nature protection
activity, water pollution
Исследование

показателей

химического

загрязнения

водоемов

и

питьевой воды в районе Восточного Разточья
Корнацкая О.В., методист КЗ ЛОР «Львовский областной центр экологонатуралистического

творчества

учащейся

молодежи».

e-mail:

kornatskao@gmail.com
В статье освещается научно-исследовательская деятельность кружковцев КЗ
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» по определению химических показателей водоемов и
качества питьевой воды в населенных пунктах Львовщины. Установлено
превышение допустимых концентраций нитратов в колодцах некоторых
частных хозяйств. Это научное исследование развивает у школьников
познавательный интерес к самостоятельному изучению окружающего мира,
стимулирует поисковую деятельность, развивает экологическую культуру и
обеспечивает гармоничное развитие личности.
Ключевые слова: метод проектов, водоемы, химические показатели,
природоохранная деятельность, загрязнение воды
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ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА
ГУМУСУ В ГРУНТАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
О.М. Трояновська к. с.-г., В. Л. Кожевнікова,
О. О. Свірчевська, О. П. Наглюк
Хмельницька філія ДУ « Держгрунтохорона»
E-mail: obl-rod@ukr.net
Анотація. У статті відображено результати балансу гумусу та
поживних речовин у ґрунтах Хмельницької області за 2015-2019 рр.
Встановлено, що внаслідок різкого зменшення обсягів використання
органічних та мінеральних добрив у землеробстві регіону, ґрунтовий покрив
зазнає деградаційних процесів, а135саме: дегуміфікації та зниження вмісту

макроелементів. Проаналізовано структуру посівних площ за останні роки,
розраховано середній баланс поживних речовин.
Ключові слова: ґрунт, поживні речовини, гумус, баланс
ВСТУП.

Все

більше

уваги

науковці

і

працівники

сільського

господарства приділяють балансу поживних речовин у ґрунті. Оскільки
баланс поживних речовин – основа для складання правильної системи
удобрення. Завданням якої є поліпшення родючості ґрунту і підвищення
врожайності сільськогосподарських культур. Баланс поживних речовин
відображає ступень інтенсифікації сільського господарства [1]. Важливо, що
він дає можливість встановити недоліки існуючої системи удобрення і
дозволяє визначити оптимальні дози та співвідношення мінеральних
добрив [2].
Варто відмітити, що першим розрахував баланс основних елементів
живлення у землеробстві СРСР у довоєнні роки Д. М. Прянішніков. [3].
Вважають, що баланс елементів мінерального живлення рослин є
показником збагачення чи збіднення ґрунту на окремі поживні елементи [4].
Він дає можливість науково обґрунтувати загальну потребу господарства у
добривах.
МАТЕРІАЛ

ТА

МЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕНЬ.

Аналіз

динаміки

застосування органо-мінеральних добрив, розрахунків балансу гумусу та
поживних речовин проводили з використанням матеріалів статистичної
звітності щодо внесення добрив (форма № 9-б сг) та посівних площ і валових
зборів сільськогосподарських культур (форма № 29 сг), а також відповідно до
методики обчислювання втрат поживних речовин та гумусу за балансовими
розрахунками [5, 6]. Застосовано методи статистичного групування та
аналізу здобутих результатів.
Мета роботи — дослідити проблеми та перспективи органомінерального живлення ґрунтів Хмельницької області впродовж останніх
п’яти років (2015-2019 рр). Встановити шляхи зниження негативного балансу
гумусу та поживних речовин на основі збалансованого застосування
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органічних і мінеральних добрив та впровадження інших альтернативних
заходів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У Хмельницькій області за останні
роки сформувалася стійка структура посівних площ під основними
сільськогосподарськими культурами ( табл. 1, рис. 1).
Таблиця 1
Площі посіву основних сільськогосподарських культур у Хмельницькій
області (2015-2019 рр.)
Площа посівів, тис. га
Культура
Зернові
Зернобобові
Кукурудза на зерно
Цукрові буряки
Соняшник
Ріпак
Соя
Картопля
Овочі
Кукурудза на силос, з/к
Сіяні трави (однорічні та
багаторічні)
Інші технічні культури
Сіножаті
Всього

2015

2016

2017

2018

2019

середня

243,4
13,0
164,5
25,5
40,2
67,2
249,2
0,2
4,2
13,5

283,3
10,7
132,2
35,0
114,8
45,2
196,5
0,2
7,6
13,3

253,8
17,6
166,7
35,0
144,5
50,9
173,2
0,1
4,2
15,2

259,7
16,6
183,3
27,5
133,8
63,2
134,7
1,1
0,9
-

264,5
6,7
163,5
25,8
130,6
70,9
117,3
0,1
1,3
-

255,0
14,3
168,9
29,8
118,7
60,6
169,5
0,3
2,96
14,6

Частка у
структурі
посівних
площ,%
29,8
1,7
19,8
3,5
13,9
7,1
19,8
0,04
0,3
1,7

18,3

18,2

17,9

25,5

18,4

19,6

2,3

2,7
0,2
839,2 857,0 879,0 846,2 803,6

0,5
0,04
843,7

0,06
0,005
100,0

Найбільшу частку у структурі посівних площ займають зернові
культури

(табл.

1).

Друге

місце,

в

переліку

вирощуваних

сільськогосподарських культур області займають кукурудза на зерно та соя.
Третім в наведеному переліку виявився соняшник.
Необхідно відзначити, що найбільший біологічний винос азоту має
кукурудза, друге місце посідає ріпак, третє – пшениця озима, четверте –
соняшник, п’яте – ячмінь ярий. За виносом фосфору культури розміщаються
наступним чином: кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця озима, ячмінь. Щодо
виносу калію: соняшник, кукурудза, ріпак, пшениця озима, ячмінь.
З наведених вище даних можна стверджувати що лідер за виносом
поживних речовин із ґрунту є кукурудза, соняшник і ріпак. Саме ці
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сільськогосподарські культури найбільше виснажують наші унікальні
чорноземні ґрунти.
Доведено, що соя не лише збагачує ґрунт гумусом, але й поліпшує
фосфорно-калійний режим, посилює аерацію ґрунту. Незважаючи на це,
площі посівів під цією культурою у 2019 р. зменшилися в 2,1 рази у
порівнянні з 2015 роком.
Діаграма рисунку 1 наглядно показує, що за останні п’ять років площі
посіву сільськогосподарських культур знаходяться приблизно на однаковому
рівні. Проте прослідковується поступове зменшення площ посівів починаючи
з 2018 року. Найменша площа зафіксована у 2019 році, що в 1,1 рази менша в
порівнянні з 2017 роком.
880
860
840
820
800
780
760
2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 1. Площа під основними сільськогосподарськими культурами
Хмельницької області
Отже, в Хмельницькій області за останні п’ять років найбільшу площу
посіву займають: зернові, кукурудза на зерно, соя, ріпак, зернобобові та
кукурудза на силос, а найменшу – картопля та овочі.
За 100 років (1882-1981 pp.) вміст гумусу в ґрунтах України знизився
на 0,97 %, при цьому майже половину його (0,44%) втрачено за період 19601970 pp., що співпадає з початком інтенсифікації землеробства. Показники
балансу гумусу в землеробстві Хмельницької області наведені в таблиці 2
Таблиця 2
Баланс гумусу під основними сільськогосподарськими культурами
в Хмельницькій області ( 2015-2019 рр.)
Баланс гумусу +/тис. тон
Культура
Рік
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Зернові
Зернобобові
Кукурудза на зерно
Цукрові буряки
Соняшник
Ріпак
Соя
Картопля
Овочі
Кукурудза на силос, з/к
\Сіяні трави (однорічні та
багаторічні)
Інші технічні культури
Сіножаті
Всього

2015

2016

2017

2018

2019

174,66
-5,00
-25,79
-22,43
-46,13
-36,23
-93,85
-0,26
-5,84
-9,47

111,22
-2,90
13,51
-39,65
-120,13
-19,95
-102,68
-0,22
-11,11
-7,59

141,20
-3,09
15,80
-42,31
-151,84
-19,27
-94,91
-0,18
-5,92
-9,02

16,67
1,59
-25,08
-10,28
0,33
0,51
-2,62
-0,24
-0,16
-

-9,38
0,24
-18,03
-0,68
-7,83
-3,25
0,46
0,01
0,19
0,01

-7,51

51,40

13,22

-6,63

1,70

-26,0

0,08
0,0366
-38,34

-17,7

-35,9

-42,2

За результатами проведених досліджень та розрахунків баланс гумусу
в Хмельницькій області впродовж 2015-2019 рр. був від’ємним. Головним
джерелом для утворення гумусу є побічна продукція сільськогосподарських
культур, що залишається у полі. Це зернобобові, кукурудза на зерно, соя
(2015 р. – 0,8; 0,7; 6,1 тис. т, відповідно). У 2016 році: зернобобові, ріпак, соя
– 0,2; 1,7; 2,6 тис. т). У 2017 році лише дві культури забезпечили позитивний
баланси – це соя та ріпак (2,7 та 1,7 тис. т). За результатами проведених
розрахунків у 2018 році найвищий позитивний показник був зафіксований на
площах, де попередником були зернові культури 16,67 тис. т та зернобобові –
1,59 тис. т. Не значним та все ж позитивним баланс гумусу після посівів був
у соняшнику і ріпаку (0,33 і 0,51 тис. т). У 2019 році відбулося зростання
кількості культур, вирощування яких створило позитивний баланс гумусу.
Це зернобобові, соя, інші технічні культури, картопля, овочі та сіяні трави
( 0,24; 0,46; 0,08; 0,01;0,19;1,7 тис. т), відповідно.
За період 2015-2019 рр. можна виділити дві групи культур, що мали
позитивний баланс це зернобобові культури та соя, за винятком окремих
років 2017 р негативним зернобобові -0,008 та соя у 2018 -2,62 тис. т/га.
Наглядно від’ємний баланс гумусу за останні п’ять років видно з даних рис.2.
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Рис. 2. Від’ємний баланс, тис. тонн (-)
Низький рівень застосування органічних і мінеральних добрив
призводить до від'ємного балансу поживних речовин у землеробстві. При
високій врожайності від'ємний баланс гумусу зростає. Встановлено, що
втрати гумусу в ґрунтах Хмельниччини збільшилися в 1,1-1,6 рази в період
2014-2016 рр.
Порушення

балансу гумусу загрожує виснаженням ґрунтів

та

погіршенням їх найважливіших властивостей і різким зниженням урожаю.
Для збереження родючості ґрунтів потрібно щорічно в достатній
кількості вносити органічні та мінеральні добрива, з метою компенсації втрат
та накопичення гумусу.
ВИСНОВОК
1. Внаслідок посиленого виносу поживних речовин рівень родючості
ґрунтів Хмельницької області невпинно знижується. За період 2015-2019 рр.
баланс гумусу був стабільно від’ємним із тенденцією до зростання.
2.

Площі

посіву

основних

сільськогосподарських

культур

у

Хмельницькій області змінюються нерівномірно з тенденцією до зменшення.
У 2019 році вона була в 1,1 рази менша в порівнянні з 2017 роком.
3. Найбільше поживних речовин з ґрунту виносять кукурудза,
соняшник, ріпак. Тоді як соя не тільки збагачує ґрунт гумусом, але й посилює
його аерацію
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ПРОПОЗИЦІЇ
1. Для призупинення деградаційних процесів та відтворення родючості
ґрунтів області збільшити норми внесення органо-мінеральних добрив, не
компенсувати нестачу одного поживного елемента іншим.
2. Для підвищення родючості ґрунту необхідно вносити добрива у
поєднанні із системою сівозмін.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ГУМУСА В ПОЧВЕ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ
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А. А. Свирчевский, А. П. Наглюк
Хмельницкий филиал
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Аннотация. В статье отражены результаты баланса гумуса и питательных
веществ в почвах Хмельницкой области за 2015-2019 гг. Установлено, что
вследствие резкого уменьшения объемов использования органических и
минеральных

удобрений

в

земледелии

региона,

почвенный

покров

подвергается деградационных процессов, а именно: дегумификации и
снижение

содержания

макроэлементов.

Проанализирована

структура

посевных площадей за последние годы, рассчитан средний баланс
питательных веществ.
Ключевые слова: почва, питательные вещества, гумус, баланс.

IZMENENIYe POKAZATELEY BALANSA PITATEL'NYKH VESHCHESTV I gumusa
v pochve Khmel'nitskoy oblasti
A.N. Troyanovskaya k. S.-kh., V. L. Kozhevnikova,
A. A. Svirchevskiy, A. P. Naglyuk
Khmel'nitskiy filial GU «Derzhgruntokhorona»
E-mail: obl-rod@ukr.net
Annotatsiya. V stat'ye otrazheny rezul'taty balansa gumusa i pitatel'nykh veshchestv v pochvakh
Khmel'nitskoy oblasti za 2015-2019 gg. Ustanovleno, chto vsledstviye rezkogo umen'sheniya
ob"yemov ispol'zovaniya organicheskikh i mineral'nykh udobreniy v zemledelii regiona,
pochvennyy pokrov podvergayetsya degradatsionnykh protsessov, a imenno: degumifikatsii i
snizheniye soderzhaniya makroelementov. Proanalizirovana struktura posevnykh ploshchadey za
posledniye gody, rasschitan sredniy balans pitatel'nykh veshchestv.
Klyuchevyye slova: pochva, pitatel'nyye veshchestva, gumus, balans
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Науково-освітні проєкти
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ
ГОДУВАЛЬНИЦІ НАРОДУ УКРАЇНИ»

«ГЕНЕТИЧНА

ПАМ'ЯТЬ

Костенко Світлана Олексіївна, доктор біологічних наук, професор
кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного
університету біоресурсів і природокористування України
До участі у реалізації проєкту запрошуються вихованці гуртків юних
тваринників та зоологів, учні середнього і старшого шкільного віку (спільно з
родинами)
Велика рогата худоба – вірна супутниця людства, що слугує надійною
помічницею, тягловою силою, годувальницею впродовж більше ніж 10 тисяч
років.
Світові тенденції розвитку тваринництва призводять до звуження
біологічного різноманіття

усіх видів свійських тварин, у тому ж числі

великої рогатої худоби. Аборигенні породи, що добре адаптовані до умов
утримання,

витискаються

комерційними

породами,

які

відповідають

сучасним технологіям інтенсивного виробництва молока та яловичини.
Поголів’я

корів,

які

належать

індивідуальним

власникам

та

фермерським господарствам було сформовано завдяки ретельному відбору
корів, які передавали з покоління в покоління не лише продуктивні ознаки, а
і унікальну мітохондріальну ДНК,
143котра успадковується по материнському

типу. Таким чином, використання сперми плідників не вплинуло на
мітохондріальну ДНК сучасних корів і ми можемо відтворити історію
аборигенних груп великої рогатої худоби з різних куточків українського села.
Народна селекція відбирала корів відповідно до їх пристосованості до
умов утримання, кормової бази, тривалості продуктивного використання,
темпераменту, придатності молока до виготовлення традиційних страв та
продуктів харчування. Сучасні методи аналізу ДНК дозволяють виявляти та
аналізувати

гаплотипи

мітохондріальної

ДНК.

Дослідження

Д-петлі

мітохондріального геному дозволить виявити генетичне різноманіття
материнського поголів’я і побудувати генеалогічне дерево походження,
шляхів розповсюдження великої рогатої худоби на території сучасної
України та встановити генетичне та фенотипове різноманіття

сучасного

поголів’я корів.
До цього часу приватне поголів’я великої рогатої худоби залишається
недослідженим. Виконання проєкту дозволить також зберегти ДНК у
генетичному банку для використання проб у моніторингових дослідженнях.
Проєкт спрямований на виховання шанобливого ставлення до тварин та
інтересу

до

досліджень

природничого,

біологічного,

генетичного,

тваринницького напряму, культурного надбання, історії, традицій.
Етапи проєкту:
1.

Аналіз походження, вікового складу, фенотипу, продуктивності

тварин.
2.

Відбір волосяних фолікулів корів, фотографування тварин,

проміри.
3.

Виконання творчих робіт по відображенню ролі великої рогатої

худоби в народній творчості.
4.

Виділення ДНК, аналіз послідовності Д-петлі мітохондріальної

5.

Побудова та опис генеалогічного дерева, оцінка фенотипу та

ДНК.
генотипу тварин з різних населених пунктів України.
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6.

Передача геномної ДНК в банк генетичних ресурсів України.

7.

Підсумкова науково-практична конференція, де будуть заслухані

кращі роботи учасників проєкту.
8.

Конкурс творчих робіт, присвячених відображенню корови-

годувальниці у народній творчості (у виробах із зображенням великої рогатої
худоби, усній народній творчості).
Координатор першого етапу аналізу тварин та конкурсу творчих
робіт – Національний еколого-натуралістичний учнівської молоді.
Координатор молекулярно-генетичного та фенотипового аналізу
корів – кафедра генетики, розведення і біотехнології тварин Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
Координатор збереження ДНК зразків – Інститут розведення і
генетики тварин ім. М.В. Зубця.
Науково-методичний супровід -- Костенко Світлана Олексіївна,
д.б.н., професор кафедри генетики, розведення і біотехнології тварин НУБіП
України (063-33-83-787)
Етапи аналізу

Адреса (область, місто (село), область, район)
Кількість тварин в селі
Опис фенотипу тварин (масть, наявність рогів, проміри), фото.
Аналіз продуктивності (надій, кількість лактацій)
Аналіз походження, вік, генеалогічний аналіз кращих тварин.
Відбір волосяних фолікулів
Поштове надходження наукової роботи та біологічних зразків на
кафедру генетики, розведення і біотехнології тварин НУБіП
України.
8. Виділення ДНК, аналіз сиквенсу.
9. Отримання результатів аналізу.
10.Завершення аналізу
11.Участь у підсумковій науково-практичній конференції
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 636.082
Оцінка екстер’єру тварин великої рогатої худоби різними методами.
Визначення живої маси тварин. Схеми виконання індивідуальних
завдань з оцінки корів
Свириденко Наталія Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук,
Литвиненко Тамара Валентинівна, кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного
університету біоресурсів і природокористування України

1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для оцінки великої рогатої худоби за екстер’єром
Зміст
Екстер’єр тварин. Статі екстер’єру великої рогатої
худоби

2

Масті великої рогатої худоби

3

Методи оцінки екстер’єру і конституції тварин

4

Недоліки і вади екстер'єру сільськогосподарських
тварин

5

Вимірювання тварин.

6

Визначення індексів будови тіла і побудова
екстер’єрного профіля

7

Фотографування тварин

8

Методи обліку і вивчення росту тварин

9

Визначення абсолютного середньодобового і
відносного приростів

10

Сучасна система ідентифікації у тваринництві

11

Індивідуальні завдання
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Екстер’єр тварин
1. Статі екстер’єру великої рогатої худоби
Термін «екстер’єр» у зоотехнічну науку введено у

1768

році

французьким анатомом Клодом Буржеля. У перекладі це слово означає
«зовнішній». Екстер’єр – це зовнішня будова тіла тварини, яка визначається
розвитком окремих статей (частин тіла) і відображає біологічні особливості
тварин та їх господарську цінність.
Оцінка тварин за екстер’єром дає можливість визначити:
-

типи конституції тварин, які характеризуються не тільки зовнішніми

формами, хоча їх оцінка проводиться в основному за екстер’єром;
-

породність тварин. Як правило, належність їх до певної породи

встановлюється за родоводами. Але, якщо чистопородність тварин доведена
документально, а за екстер’єром вони не відповідають типу породи, їх
належність до цієї породи піддається сумніву;
-

схильність тварин до певної продуктивності. Найбільш точно можна

встановити особливості продуктивності тварин за екстер’єром, якщо вони
обумовлені величиною та формою тіла або характером вовнового покриву;
-

кондиції тварин, зумовлені їх вгодованістю. Періодична оцінка

кондицій дозволяє своєчасно вжити заходів для їх підтримання на певному
рівні відповідно до призначення тварин;
-

наближено визначити вік тварин за екстер’єрними показниками, які

змінюються з віком, на основі закономірностей росту, зміни молочних зубів
на постійні, а у великої рогатої худоби за кількістю кілець (заглиблень) на
рогах, що утворюються в період тільності корів, коли порушується живлення
периферичних тканин, з додаванням 2 років на вік першого отелення;
-

відмінності у будові статей тварин на основі вираженості ознак їх

статевого диморфізму;
-

індивідуальні екстер’єрні особливості тварин (масть, будова тіла,

величина і спрямованість рогів та ін.), що допомагає запам’ятати їх і
виділити серед інших.
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Голова: 1 – носове дзеркало, 2 – ніздрі, 3 – перенісся, 4 – щока
нижня щелепа, 6 – очі, 7 – лоб, 8 – потиличний гребінь (міжріжжя)
Шия: 9 – загривок, 10 – горло, 11 – підгруддя.
Передня частина тулуба: 12 – холка, 13 – лопатка, 14 –
(плечолопаткове зчленування), 15 – соколок.
Передні ноги: 16 – лікоть, 17 – передпліччя, 18 – ваг, 19 – п’ясток, 20
– бабка передня, 21 – ратички, 22 – ратиці
Середня частина тулуба: 23 – спина, 24 – поперек, 25 – груди і
ребра, 26 – здухвини (ліворуч голодна ямка), 27 – черево, 28 – (ззаду – колінна
складка), 29 – молочні колодязі, 30 – молочні вени
Задня частина тулуба: 31 – маклак, 32 – крижі, 33 – сідничні горби,
34 – пристанов хвоста, 35 – хвіст, 36 – кульшовий суглоб, 37 – стегно, окіст,
38 – молочне дзеркало, 39 – вим’я, 40 – дійка.
Задні ноги: 41 – коліно, 42 – гомілка, 43 – скакальний суглоб, 44 –
п’ятка, 45 – плесно, 46 – бабка, 47 – ратичка, 48 – ратиці, 49 – китиця хвоста
Масті великої рогатої худоби
Масть — це забарвлення шкіри і волосяного покриву тварин. Вона
пов’язана з терморегуляцією організму, характерна для кожної породи і є її
типовою ознакою. Масть визначають під час огляду живої тварини, або за її
кольоровою фотографією. Велику рогату худобу за характером забарвлення
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волосяного покриву масті поділяють на прості, складні і перехідні.
Проста масть утворюється при однорідному забарвленні волосу від
основи до його кінчика на всьому тілі тварини, перехідна — при
нерівномірному забарвленні волосу за його довжиною, складна — волосом
різного забарвлення у різному співвідношенні його на площі тілі тварини.
До простих мастей належать: біла, чорна, руда і червона, перехідних
— бура, складних — сіра (всі відтінки) і ряба. Ряба утворюється поєднанням
волосся різного забарвлення у вигляді плям різної величини на тулубі, сіра —
поєднанням білого і чорного волосу. Залежно від його співвідношення
створюються відтінки від світло- до темно-сірого. Чала — утворюється в
результаті поєднання чорного, червоного і білого волосу на всьому тілі у
різних співвідношеннях.
Фото тварин різної масті

Рис. 2. Червона масть
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Рис. 3. Чорно- ряба масть

Рис. 4. Червоно-ряба масть

Рис. 5. Сіра масть
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Рис. 6. Бура масть

Рис. 7. Чорна масть
Методи оцінки екстер’єру і конституції тварин.
Вади і недоліки екстер’єру
Мета

завдання:

познайомитись

з

різними

методами

оцінки

екстер’єру тварин великої рогатої худоби і навчитися використовувати їх на
практиці.
Основними методами оцінки екстер’єру є:
окомірний (візуальний), вимірювання тіла, фотографування.
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Окомірна оцінка - основний метод, який передбачає оцінку
окремих частин тіла тварини - статей і тварини в цілому. Для окомірної оцінки
екстер’єру тварин необхідне знання топографії і назви окремих статей.
Окомірну оцінку тварин починають з голови, поступово переходять
від передньої до задньої частини тулуба і закінчують кінцівками. При цьому
особливу увагу звертають на розвиток скелета, мускулатури, підшкірної і
сполучної тканин. Оцінюючи окремі статі, враховують їх розміри, довжину,
ширину, висоту, глибину, обхват. Форму статей іноді порівнюють з
геометричними фігурами (прямокутний тулуб, молочний трикутник тощо), з
напрямом

лінії

(дахоподібність

(спина
крупа,

пряма,

провисла,

шаблистість

задніх

горбата),

з

кінцівок),

предметами
характерними

особливостями інших тварин (слоновість кінцівок, мопсовидність), з буквами
(х-подібна постава кінцівок).
Після огляду статей оцінюють пропорційність будови тіла, міцність
конституції, вираженість типу породи. Окомірна оцінка дає можливість
визначити особливості будови тіла тварин, краще розвинуті статі, недоліки і
вади екстер’єру.
Недоліком окомірної оцінки є її суб’єктивність. Для більш точної
оцінки необхідно добре знати породні особливості та модельний тип тварин,
статеві та вікові відмінності тварин, а також враховувати їх фізіологічний
стан. Під час окомірної оцінки тварин різних видів статі описуються за
відповідними схемами (табл.1, 2, 3) або у довільній формі.
1. Схема опису екстер’єру великої рогатої худоби молочного і
комбінованого напрямку продуктивності
Статі
1
Кличка
Порода
Масть
Вгодованість

Характеристика статей
2

Вище середньої, нижче середньої, середня
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Голова
Профіль
Роги:
напрям рогів
забарвлення рогів
Забарвлення
носового дзеркала
Шия
Холка
Підгрудок
Грудинка
Груди

Ребра
Спина
Поперек

Черево

Ноги

Хвіст
Вим’я

Частки вим’я

Важка, “бичача”, легка, середня; лицьова частина:
видовжена, вкорочена, середня
Ввігнутий, вигнутий, прямий
Г рубі, ніжні, середні; довгі, короткі, середні
Спрямовані догори, в сторони, загнуті донизу
Блискучі, матові
Однорідне, неоднорідне; тілесного, стального кольору
Товста, тонка, середня; пряма, вирізана; довга,
коротка, середня
Гостра, широка, середня; рівна, висока, роздвоєна
Добре розвинутий, слабко розвинутий, середньо
розвинутий
Виступає вперед сильно, слабо; широка, вузька,
середня
Широкі, вузькі, середні; глибокі, неглибокі, середні;
перехват за лопатками сильно виражений, слабко,
немає
Широкі, вузькі, середні; округлі, плоскі, середні.
Відстань між ребрами: велика, мала, середня
Широка, вузька, середня; довга, коротка, середня;
рівна, провисла, м’яка, випукла, горбата
Широкий, вузький, середній; довгий, короткий,
середній; плоский, дахоподібний; прямий, провислий,
випуклий
Округле, відвисле, підібране
Припіднятий, звислий, рівний; широкий, вузький,
середній; шилозадість виражена, невиражена; довгий,
короткий, середній; плоский, дахоподібний, середній
Довгі, короткі, середні. Постава ніг: а) передніх
- правильна, зближеність у зап’ястях, б) задніх
- правильна, клишоногість, шаблистість, слонова
постава
Товстий, тонкий, середній; пристав високий, низький,
середній
Велике, мале, середнє; з великою, малою, середньою
основою; ванноподібне, чашеподібне, округле,
відвисле; залозисте, жирове
Розвинуті рівномірно, нерівномірно; розділені різко,
не різко
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Дійки. Чи є
додаткові дійки і
скільки їх
Запас вим’я
Шкіра на вимені
Оброслість вим’я
Молочні вени
Молочні колодязі
Шкіра на грудях і
боках
Шкіра на шиї
Кістяк
М’язи
Загальний вигляд
тварини

Широко розтавлені; циліндричні, конічні, грушовидні
Довгі, короткі, середні; товсті, тонкі, середні; зближені
Розвинутий, не розвинутий, середній
Г руба, тонка, середня
Сильна, слабка, середня
Розвинуті сильно,слабко,середньо
Широкі, вузькі, середні; глибокі, мілкі, середні
Товста, тонка, середня; жорстка, м’яка, середня;
еластична, нееластична; рухлива, нерухлива, середня
Зморшок багато, мало, середня кількість; зморшки
великі, дрібні, середні
Г рубий, ніжний, міцний, перерозвинутий
Сухі, сирі, середні; сильно, слабко, середньо розвинуті
Нормальна, недорозвинута, перерозвинута

Бальна (пунктирна) оцінка. Проводиться під час бонітування
(комплексної оцінки) тварин. Згідно з Інструкціями бонітування для різних
видів тварин розроблені шкали, де враховуються основні статі будови тіла і
максимальна кількість балів за кожну з них. Сума балів за окремі статі дає
загальну оцінку тварин.
Бугаї і корови різних напрямів продуктивності оцінюються за 100бальною шкалою оцінки типу будови тіла, а молодняк за 10- бальною
шкалою. В таблицях 5 та 6 наводяться шкали оцінки типу будови тіла бугаїв
та корів у молочному та молочно-м’ясному скотарстві.
2. Шкала оцінки типу будови тіла бугаїв
Ознаки і статі

Вимоги до оцінки за вищим балом

Відмінна розвиненість ознак молочного типу для
молочних порід, достатнє поєднання їх із
Загальний вигляд
ообмускуленістю у молочно- м’ясних порід,
конституція щільна, міцна; темперамент врівноважений
Гармонійне поєднання усіх статей, чітко виражений
Розвиток
статевий диморфізм, жива маса відповідає стандартам
155

Вищ
ий
бал
10

10

породи, екстер’єр типовий для породи та напряму
продуктивності
Кістяк
Міцний, але не грубий
10
Типові для породи, широка морда з великими
відкритими ніздрями, міцні щелепи, шия плавно
Голова і шия з’єднується з холкою і грудиною, чітко окреслені
10
підгруддя та грудина, шкіра тонка, еластична,
складчаста
Холка широка, довга, рівна, клиноподібна для
Лінія верху
молочних порід; лопатки трохи нахилені назад і
(холка, спина,
10
притиснуті до грудей; спина і поперек довгі, прямі,
поперек)
міцні, широкі
Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за
лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі,
Груди
широко розтавлені та косо спрямовані назад,
10
міжреберна ширина велика; шкіра тонка, щільна,
еластична
Широкі у маклаках і сідничних горбах, довгі, вирівняні
та майже прямі; кульшові суглоби високо і широко
Крижі
10
розставлені; корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст
довгий
Грудні - прямі, широко розставлені; тазові - при огляді з
боку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а
Кінцівки
10
при огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені;
суглоби сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні
Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із
Ратиці
блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня стінка
10
0
спрямована під кутом 40-50 , п’ятка висока
Статеві органи Сім’яники великі, об’ємні, рівномірно розвинені;
10
мошонка простора; препуцій чистий; пеніс без дефектів
Сума балів
100
Під час окомірної оцінки статей у таблиці підкреслюють відповідний
показник і виставляють за нього оцінку (добре, задовільно, погано). Статям
надають відповідну оцінку в балах: добре - 2, задовільно - 1, погано - 0. Сума
балів окремих статей виражає оцінку за групу ознак. Загальна оцінка
екстер’єру визначається мінімальною сумою балів за відповідну групу ознак.
2. Шкала оцінки типу будови тіла корів
Ознаки і статі

Вимоги до оцінки за вищим балом

Загальний вигляд і Відмінна розвиненість ознак молочного типу для
розвиток
молочних порід, достатнє поєднання їх з
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Вищий
бал
10

обмускуленістю
у
молочно-м’ясних
порід,
пропорційний розвиток статей відповідно до
породних ознак, голова і шия типові для породи,
жива
маса
відповідає
стандарту
породи,
конституція щільна, міцна, кістяк міцний, але не
грубий
Холка, спина, Холка довга, рівна, чітко виражена (клиноподібної
поперек, середня форми для молочних порід), лопатки щільно
частина
прилягають до грудей; спина пряма, міцна; поперек
широкий і майже горизонтальний; черево довге,
глибоке, не відвисле, великої ємності
Груди
Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за
лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі,
довгі, широко розставлені та косо спрямовані
назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка,
щільна, еластична
Крижі
Довгі, рівні, широкі у маклаках і сідничних горбах,
чітко окреслені; кульшові суглоби високі та
широко розставлені; корінь хвоста на рівні лінії
спини, хвіст довгий і не грубий
Кінцівки
Грудні - прямі, широко розставлені; тазові - при
огляді збоку (від скакального суглоба до бабок)
майже прямі, а при огляді ззаду прямі, широко і
паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко
сформовані; бабки короткі, міцні
Ратиці
Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із
блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня
стінка спрямована під кутом 40-50°, п’ятка висока
Вим’я
Ванноподібне, симетричне, широке, щільно
прикріплене до черева; дно трохи вище
скакального суглоба, майже горизонтальне; м’яке,
еластичне, значно спадає після видоювання; частки
рівномірно розвинені; молочні вени великі, довгі,
звивисті, розгалужені
Передня частина Добре розвинена в глибину і ширину, значно
вимені
поширена вперед, плавно переходить у задню
частину та міцно прикріплена; частки не
розходяться в боки і рівномірно розвинені
Задня частина Добре розвинена, високо, широко і міцно
вимені
прикріплена між стегнами; частки рівномірно
розвинені з глибокою роздільною борідкою між
лівою і правою половинами
Дійки
Циліндричної або трохи конічної форми,
однакового оптимального розміру за довжиною (5157

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8 см) і діаметром (2-3 см), рівномірно розставлені
під кожною чвертю, прямовисно спрямовані
донизу
Сума балів

100

Недоліки і вади екстер'єру сільськогосподарських тварин
Недорозвиненість

або

негармонійний

розвиток

певної

статі

вважається недоліком екстер’єру, а якщо він більше виражений і значно
впливає на зниження рівня продуктивності та здоров’я тварин – то вадою.
Основними недоліками і вадами екстер’єру для всіх видів тварин є
непропорційність розвитку будови тіла, недостатньо виражений тип породи,
слабко розвинена мускулатура, груба голова, вузька грудна клітка, перехват
за лопатками, вузька, гостра або роздвоєна холка, провисла чи горбата спина.
При оцінці екстер’єру особливу увагу звертають на задню частину тулуба, де
розміщені найбільш об’ємні м’язи. Крім того, будова крижів пов’язана з
відтворною функцією маток. Основними вадами крижів є дахоподібність
(низько опущені тазостегнові зчленування), шилозадість (сідничні горби
розміщені на близькій відстані), звислозадість (сідничні горби розміщені
значно нижче маклаків), корінь хвоста високий або запалий.
На недостатню міцність конституції вказують такі вади кінцівок:
зближеність у зап’ястних і скакальних суглобах (Х-подібність), розмет
передніх кінцівок, пряма, торцова постава задніх кінцівок (слоновість),
спрямованість вперед задніх кінцівок зумовлена кутом у зап’ястних суглобах
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і більше (шаблистість).
При оцінці екстер’єру тварин найбільше уваги звертають на статі, що

пов’язані з їх продуктивністю. Для корів молочного та молочно-м’ясного
напрямів - це форма і будова вим’я. Недоліками і вадами вважається вим’я
дуже мале, мішкоподібне, відвисле з нерівномірно розвиненими частками
(козяче), м’ясисте, слабко залозисте, погано виражені молочні вени, слабко
прикріплене до черевної стінки, підтримуюча зв’язка не досить виралсена.
Дійки короткі або довгі, товсті або тонкі, пляшкоподібні, грушоподібні,
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зближені збоку або ззаду.
Для м’ясної худоби – недостатня обумускуленість тіла в цілому,
недостатньо виповнені м’язами крижі та окіст.

а)
правильна

б)
Хв)
г)
подібність
шаблистість
слоновість
Рис. 8. Постанова та вади задніх кінцівок

а) правильна
б) розмет
в) зближеність
Рис. 9. Постанова та вади передніх кінцівок

а) добре розвинені

б) короткий та
високий
пристанов
хвоста
Рис.159
10. Будова крижів

в) звислозадість

Вимірювання тварин. Визначення індексів будови тіла
Мета роботи: Навчитися визначати індекси будови тіла тварин та
будувати екстер’єрний профіль.
Вимірювання тварин. Оцінка екстер’єру проводиться за допомогою
взяття промірів спеціальними інструментами: мірної палиці (палиця Лідтина),
циркуля (циркуля Вількенса), стрічки.
Мірна палиця (металева або дерев’яна) складається з двох частин:
циліндра і чотиригранного висувного стержня з головкою, який розміщується
у циліндрі. Загальна довжина палиці становить
частини

100

см, висувного стержня

95

195

см в т.ч. циліндричної

см. На висувному стержні у внутрішніх

пазах закріплюються дві рейки шириною

1

см. Верхня рейка прикріплена до

головки стержня і може фіксуватися в перпендикулярному до палиці
положенні, а нижня виймається і закріплюється за допомогою гвинта на
муфті, яка пересувається по зовнішній поверхні циліндра. На циліндрі і трьох
сторонах висувного стержня нанесено поділки (см). Для вимірювання висоти і
довжини тварин використовують обидві частини палиці. На верхньому кінці
циліндра вмонтоване кільце з позначками: висота, довжина і ширина. На одній
стороні висувного стержня, яка використовується для вимірювання висоти
тварини, відлік поділок іде знизу догори. Якщо висота тварини менша 100 см, її
вимірюють не висуваючи стержня. Якщо тварина велика, використовують
висувний стержень і відлік поділок ведеться зверху до низу ( 118,

119

і т.п.).

Проміри висоти визначають на межі між внутрішньою і зовнішньою
частинами палиці.
Для взяття промірів довжини тулуба муфту з перпендикулярно
закріпленою рейкою рухають на нижній кінець зовнішньої частини палиці
(циліндра), верхню рейку на стержні ставлять перпендикулярно і висувають з
циліндра на потрібну відстань. Проміри довжини рахують також на межі
внутрішньої і зовнішньої частини палиці.
При взятті промірів ширини і глибини (величина яких менша

100)

нижню рейку закріплюють перпендикулярно
гвинтом на верхньому кінці
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циліндра, внутрішній стержень висувають на стільки, щоб обидві рейки
доторкнулися до потрібних точок на тілі тварини. Цифра на рухливому
внутрішньому стержні на його межі із зовнішнім циліндром, покаже величину
проміру.
Мірний циркуль – має дві з’єднані за допомогою дуги з поділками
напівкруглі ніжки, які закінчуються кульками. Відлік ведуть на шкалі із
зовнішнього боку дуги.
Мірна стрічка – довжина 3 м.
За допомогою палиці беруть проміри: висоти в холці, спині,
попереку, крижах, сідничних горбах; глибини грудей; косої довжини тулуба;
ширини грудей за лопатками, ширини заду в маклаках і тазокульшових
суглобах; за допомогою циркуля — косої довжини заду, ширини в попереку, в
маклаках, тазокульшових суглобах, у сідничних горбах, довжини голови, чола,
ширини чола. За допомогою стрічки — обхват грудей за лопатками, обхват
п’ястка косої і прямої довжини тулуба.
Проміри тіла тварин повинні бути точними. Для цього необхідно
знати загальноприйняті точки їх взяття, тварину ставити на рівну поверхню,
добре налагоджені інструменти. Перевага цього методу полягає в отриманні
об’єктивних показників, які можна використовувати для статистичного
опрацювання. Але проміри не дають повного уявлення про конституцію та
індивідуальні особливості тварин. Вони вказують лише на найкоротшу
відстань між двома точками, що характеризує розмір статі. Розвиток статі
виражається не тільки розміром і абрисом (контуром). Наприклад, ширина в
маклаках не дає уявлення про розвиток м’язів тварини та їх характер. Обхват
п’ястка може бути однаковим у двох тварин, але при цьому в однієї тварини
кістка плоска, що свідчить про щільність конституції, а у другої — кругла, що
вказує на її пухкість.
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Рис. 8. Інструменти для вимірювання тварин ( а-мірна палиця, б
мірна стрічка, в- мірний циркуль)
У великої рогатої худоби беруть такі основні проміри:
1.

Довжина голови - від середини потиличного гребеня до носового

дзеркала (циркулем).
2.

Довжина чола - від середини потиличного гребеня до лінії, що

зєднує внутрішні кути очей (циркулем).
3.

Ширина чола (найбільша) - у найбільш віддалених точках очних

орбіт (циркулем).
4.

Висота в холці - відстань до найвищої точки холки від землі.

5.

Висота у спині - від заднього краю остистого відростка

останнього спинного хребця до землі (палицею).
6.

Висота в попереку - від точки, що лежить на лінії, дотичній до

крайніх передніх виступів маклаків, до землі (палицею).
7.

Висота в крижах - від найвищої точки крижової кістки до землі

(палицею).
8.

Висота в сідничних горбах - від крайнього заднього виступу

сідничного горба до землі (палицею).
9.

Глибина грудей - від холки до грудної кістки по вертикалі,

дотичній до заднього кута лопатки (палицею).
10. Коса довжина тулуба - від крайньої передньої точки виступу

плечелопаткового суглобу до крайнього
заднього виступу сідничного горба
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(палицею, стрічкою).
11. Бокова

довжина заду - від крайнього заднього виступу

сідничного горба до переднього виступу маклака (циркулем).
12. Ширина грудей за лопатками - в самому широкому місці по

вертикалі, дотичній до заднього кута лопатки (її хряща) (палицею).
13. Ширина попереку - у поперекових бокових відростках четвертого

хребця (промір беруть на відстані ширини долоні від попереднього виступу
маклака (циркулем).
14. Ширина заду в маклаках - у зовнішніх кутах поздовжніх кісток

(маклаках) (циркулем або палицею).
15. Ширина заду в тазокульшових зчленуваннях - у крайніх точках

бокових зовнішніх виступів зчленувань (циркулем або палицею).
16. Ширина заду в сідничних горбах - у крайніх точках їх бокових

зовнішніх виступів (циркулем).
17. Обхват грудей за лопатками - у площині, дотичній до заднього

кута лопатки (її хряща) (стрічкою).
18. Обхват пястка - у нижньомі кінці верхньої третини пястка

(бажано міряти обидві ноги) (стрічкою).
19. Напівобхват заду (промір Грегорі) - по горизонталі від бокового

виступу лівого колінного суглоба (чашечки) назад під хвіст і до тієї самої
точки правого суглоба (стрічкою).
20. Товщина шкіри - вимірюють штангенциркулем на лікті і середині

сьомого ребра.
Для більш повної характеристики величини тварини і будови її тіла
враховують, як правило, 20 промірів і більше.
У практиці тваринництва для запису тварин у Державну книгу племінної
великої рогатої худоби беруть 7 промірів (4, 9, 12, 14, 10, 17, 18).
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Рис.9 Точки взяття промірів
АБ - висота в холці; ВГ - висота в попереку; ДЕ - высота в крижах;
ПК - высота в сідничних горбах; ЛМ - глибина грудей; РП - коса довжина
тулуба; ФП - косая довжина тулуба; ЦШ - глибина голови
Індекси будови тіла
Абсолютні величини промірів тіла тварини не дають уявлення про
пропорційність її розвитку. Для цього розраховують індекси будови тіла.
Індекс будови тіла – це відношення одного проміру тіла до іншого,
анатомічно пов’язаних між собою, виражене у відсотках.
Індекси будови тіла у тварин різних напрямів продуктивності
відрізняються. За допомогою індексів можна судити про гармонійність
будови тіла, ступінь вираженості бажаного напряму продуктивності і
статевого диморфізму, а також особливості будови тіла тварин в окремі
періоди життя.
Індекс розтягнутості (формату) – відображає і характеризує відносну
довжину тулуба порівняно з висотою в холці.
Індекс збитості – свідчить про розвиток маси тіла, більше або менше
відкладання жиру.
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Індекс масивності – вказує на відносний розвиток тулуба і свідчить про
силу тварини.
Індекс костистості – відображає і характеризує відносний розвиток
кістяка, малий індекс вказує на ніжність, великий – грубість конституції.
Грудний індекс – дає змогу судити про розвиток грудей.
Для оцінки розвитку тварини найчастіше використовують індекси
довгоногості, розтягнутості і збитості.
Крім обчислення індексів проміри тіла можна використати для
побудови екстер’єрного профілю.
Екстер’єрний профіль – це графічне зображення ступеня відмінності за
промірами або індексами однієї тварини чи групи тварин від стандарту, за
який приймаються дані інших порід, середні дані стада, окремих груп тварин
(лінії, родини) або іншої тварини. Перевагою цього методу є наочність.
При побудові екстер’єрного (графічного) профілю необхідно: мати
проміри або індекси будови тіла тварин, визначити відхилення всіх промірів
(у відсотках) або індексів будови тіла тварин від стандарту, який береться за
100%

і на основі одержаних результатів побудувати графік.
Вираження відхилення промірів не в абсолютній величині, а у відсотках

від стандарту зумовлене різною значимістю одиниці виміру
промірах (наприклад, значення

1

(1

см) у різних

см в обхваті п’ястка і у висоті в холці

неоднакові).
Індекси будови тіла тварин, %
1.

Довгоногості=

х 100

2.

Розтягнутості (формата)=

3.

Тазо грудний=

4.

Грудний=

5.

Збитості (компактності): =

х 100
х 100

/ х 100
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х 100

6.

Перерослості: =

7.

Костистості:=

х 100

8.

Масивності:=

х 100

9.

Великоголовості: =

Фотографування

х 100

х 100

тварин.

Як

доповнення

до

промірів

тіла

фотографія дозволяє повніше оцінити окремі статі тіла тварин. Фотокартка дає
уявлення про екстер’єр видатних тварин, навіть, коли вони вже вибули з
господарства. Для отримання об’єктивного зображення тварини існують такі
правила:
1.

Лінія

від

тварини

до

об’єктива

має

перпендикулярною до осі її тулуба на відстані більшій у

3

бути

суворо

рази за довжину

тулуба.
2. Об’єктив фотоапарата має розташовуватись на рівні половини

глибини грудей.
3. Необхідно, щоб всі кінцівки було видно, а ближча до фотографа

задня кінцівка не закривала вим’я.
4. Фон

бажано однорідний і обов’язково контрастний масті

тварини.
5. Краще фотографувати тварин зранку і в другій половині дня,

коли сонячні промені падають на тварину з боку.
Інший підхід до фотографування тварин має рекламний характер,
якщо, наприклад, хочуть підкреслити розвиток молочної залози, а також
задньої частини тулуба об’єктив фотоапарата розміщують ближче до задньої
частини, а передні кінцівки ставлять на підвищення.
Оцінка шляхом промацування тварин — з допомогою методу
визначають наявність або відсутність певних статей, ступінь їх вираженості,
щільність, еластичність шкіри та ін.
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Методи обліку і вивчення росту тварин.
Визначення абсолютного середньодобового і відносного приростів
Мета:

Ознайомлення

сільськогосподарських

тварин

з
і

методами

набуття

умінь

обліку
щодо

росту

визначення

абсолютного, середньодобового і відносного приростів живої маси для
контролю за розвитком племінного молодняку.
Ріст — це збільшення маси клітин, тканин і органів, лінійних та
об'ємних розмірів, які відбуваються за рахунок кількісних змін живої
речовини в результаті стійких новоутворень (ділення клітин, збільшення їх
маси й об'єму та міжклітинної речовини).
Методи вивчення росту тварин:
зважування (ваговий ріст),
вимірювання тіла (лінійний ріст)
визначення об'єму (об'ємний ріст).
Об'ємний ріст визначається за об'ємом витісненої рідини і
використовується лише в наукових дослідженнях. Найбільш поширеним
методом вивчення росту є систематичне зважування тварин. Молодих тварин
зважують частіше, як правило, щомісяця вранці перед годівлею або через
однакові проміжки часу після попередньої годівлі та напування. Дорослих
тварин зважують один або два рази в рік, маток через 2 місяці після родів.
Для вивчення інтенсивності росту тварин визначають абсолютний,
середньодобовий та відносний прирости.
Абсолютний приріст — це приріст живої маси або промірів тварини
за певний проміжок часу, виражений у кілограмах або в сантиметрах.
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Абсолютний приріст у тварин, що ростуть, спочатку незначний, потім
збільшується, досягає свого максимуму і зменшується до нуля.
Для визначення абсолютного приросту використовують формулу:
(АП= W1- Wo),
Де W1 — m тіла тварини на кінець періоду,
Wo — m тіла тварини на початок періоду, кг(см).
Середньодобовий приріст живої маси за добу визначається за формулою:
(СДП=( W1- Wo), г(мм).
t
де W1 — m тіла тварини на кінець періоду,
Wo — m тіла тварини на початок періоду, кг(см).
T - час між двома зважуваннями
Проте абсолютний показник не дає можливості порівняти особливості росту
тварин різного віку або різних видів. Тому й інтенсивність росту виражають
також відносними величинами за формулами:
за формулою Броді-Шмальгаузена:
ВП1 = (W1 - W0)/(0,5(W1 + W0)) х 100%.
Відносний приріст вказує на напруженість процесів росту тварин, на
зв'язок між їх живою масою та інтенсивністю росту.
Зниження з віком енергії росту вказує на нормальний його хід, а
підвищення інтенсивності росту тварини в більш пізньому віці свідчить про
компенсацію затримки росту у попередній період. Абсолютний і відносний
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показники

лінійних

промірів

розраховуються

також

за

наведеними

формулами.
Абсолютний і відносний прирости можна вивчати, використовуючи
графічний метод, який унаочнює наявні закономірності. Графіки абсолютного
і відносного приростів будуються за одним принципом. На осі абсцис
відкладають показники віку, а на осі ординат — показники абсолютного,
середньодобового або відносного приростів.
Визначення лінійного росту проводять вимірюванням тіла тварин за
допомогою спеціальних інструментів. Приріст живої маси не завжди дає повне
уявлення про ріст тварин, через те, що при тимчасовому зниженні рівня
годівлі вони можуть рости за рахунок резервів свого тіла. Крім того, в процесі
росту змінюються пропорції тіла тварин, що не відображають показники їх
живої маси.
Між промірами тіла і живою масою тварин існує певний зв'язок, що
дає змогу за величиною промірів орієнтовно визначити живу масу тварини.
Наприклад, спосіб Трухановського використовують для визначення
живої маси дорослої худоби за формулою:
(A x B)/100 х К,
де А — обхват грудей за лопатками, см;
В — пряма довжина тулуба, виміряна палкою, см (від найвищої
точки холки до кореня хвоста);
К — поправочний коефіцієнт (2 — для худоби молочних порід і 2,5
— для молочно-м'ясних і м'ясних). Зважування молодих тварин проводиться,
як правило, в кінці кожного місяця, тому при оцінці їх росту за живою масою
на ювілейну дату необхідно провести відповідні розрахунки.
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Спочатку необхідно визначити місяць, коли йому виповнилося 3 ,6 ,9
міс. і живу масу за попередній і ювілейний місяць. Три місяці бугайцю
виповнилося 11 лютого, але зважували його 25 лютого.
Визначаємо абсолютний приріст живої маси за період від 25 січня до
25 лютого (152 кг - 126 кг = 26 кг), потім — середньодобовий приріст за цей
період 26 кг: 31 = 839 г. Від дати зважування до ювілейної дати пройшло (6 +
11 = 17 дн.). За цей період бугаєць набрав 17x839 г = 14 кг. Отже, в 3-місячному віці його розрахункова жива маса буде 126 + 14 = 140 кг.
Так само обчислюємо живу масу бугайця в 6-ти місячному віці:11
травня йому виповниться 6 місяців. Абсолютний приріст живої маси між
зважуванням у квітні і травні становить 260 кг - 216 кг = 44 кг,
середньодобовий приріст за цей період — 44 кг : 30 = 1467 г, різниця у днях
між ювілейною датою і зважуванням була 16 днів. За цей період бугаєць
набрав 16 1467 г = 23,5 кг. Тобто жива маса бугайця в 6-ти місячному віці
дорівнюватиме 216 + 23,5 = 239,5 кг.
За таким принципом можна вирахувати живу масу тварин на будьяку ювілейну дату.
СУЧАСНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ТВАРИННИЦТВІ
Програма

адаптації

законодавства

України

до

законодавства

Європейського Співтовариства передбачає ідентифікацію і реєстрацію
сільськогосподарських тварин.
Мета заняття. Ознайомлення з методикою ідентифікації тварин різних
видів. Набуття практичних навичок читання ідентифікаційних номерів та
прикріплення бирок на вухо тварин.
Зміст та методика виконання. Ідентифікація і реєстрація тварин в
Україні проводиться відповідно до Положень про ідентифікацію і реєстрацію
великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, коней затверджених наказами
Мінагрополітики з метою: одержання
оперативної і надійної інформації про
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поголів'я тварин щодо статі, віку, породи та його місце знаходження;
поліпшення управління і прогнозування ринків продукції; охорони території
України від епізоотичних захворювань; контролю за санітарним станом
виробництва, якістю і походженням продукції тваринництва; оптимізації
планів ветеринарної медицини щодо запобігання (профілактики) та лікування
захворювань

тварин,

контролю

за

їх

переміщенням;

забезпечення

дотримання вимог законодавства з племінної справи, включаючи оцінку
продуктивності і племінної цінності тварин; оптимізації розробки і
виконання селекційних програм; організації технологічних систем у тваринництві та підвищення достовірної інформації при сертифікації племінних
(генетичних) ресурсів; забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини
в стаді.
Ідентифікації підлягають всі тварини, які розводяться або
утримуються

на

території

України.

Організаційні

питання

щодо

ідентифікації і реєстрації тварин вирішує державне Агентство з ідентифікації
і реєстрації тварин, безпосередню роботу з ідентифікації виконують
уповноважені агенти.
Ідентифікація великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз —
ототожнювання

тварин

(нумерація

та

присвоєння

кличок),

включає

прикріплення бирок з ідентифікаційним номером на кожне вухо тварини,
внесення інформації до Книги обліку тварин господарства, видачу паспортів
з ветеринарною карткою для великої рогатої худоби та реєстраційних
свідоцтв для свиней, овець та кіз.
Ідентифікаційний номер, присвоєний тварині не змінюється протягом її
життя та є унікальним у межах одного виду тварин.
Бирка

—

ідентифікаційним

вушний

знак,

номером,

установленого

що

зразка,

використовується

з

нанесеним

виключно

для

ідентифікації визначеного виду тварин.
Офіційний колір бирок для великої рогатої худоби, свиней та овець —
жовтий, а кіз — світло-зелений.
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Ідентифікаційний номер на бирці для великої рогатої худоби
складається з 12 символів.

Новонароджені телята ідентифікуються не пізніше семи днів від дня
народження.
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Індивідуальні завдання
1. Провести окомірну оцінку корів за наведеною шкалою. За стандарт
взяти - стандартні показники для породи.
2. Здійснити вимірювання тварин.
3. Розрахувати живу масу корів за промірами.
4. Розрахувати індекси будови тіла.
Схема опису корів
Статі будови тіла та їх характеристика
Кличка
Індивідуальний номер
Порода
Масть
Жива маса
Голова: важка, «бичача», легка, середня;
лицьова
частина:
видовжена,
Профіль:
ввігнутий,
вигнутий,вкорочена,
прямий середня
Роги: грубі, ніжні, середні; довгі, короткі,
середні
Напрям рогів: спрямовані догори, в сторони,
загнуті донизу
Забарвлення рогів: блискучі, матові
Забарвлення носового дзеркала: світле, темне,
плямисте
Шия: товста, тонка, середня; пряма, вирізана,
довга, коротка, середня
Холка: гостра, широка, середня; рівна, висока,
роздвоєна
Підгрудок: добре розвинутий, слабко
розвинутий, середньо розвинутий
Грудинка: виступає вперед сильно, слабо;
широка, вузька, середня
Груди: широкі, вузькі, середні; глибокі,
неглибокі, середні; перехват за лопатками
сильно виражений, слабо, немає
Ребра : широкі, вузькі, середні; округлі, плоскі,
середні. Відстань між ребрами велика, мала,
середня
Спина: широка, вузька, середня; довга, коротка,
середня; рівна, провисла, м’яка, випукла, горбата
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Кличка та інд. №

Поперек: широкий, вузький, середній; довгий,
короткий, середній; плоский, дахоподібний;
прямий, провислий, випуклий
Черево: округле, відвисле, підібране
Зад: при піднятий, звислий, рівний: широкий,
вузький, середній; шило-і звислозадість
виражена, невиражена; довгий, короткий,
середній; плоский, дахоподібний, середній
Кінцівки: довгі, короткі, середні. Постава
кінцівок: а) передніх - правильна, зближеність у
зап’ястях, б) задніх - правильна, клишоногість,
шаблистість, Х- подібність, слонова постава
Хвіст: товстий, тонкий, середній; пристав
високий, низький, середній
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Проміри корів
Промір

Стандарт
Кличка та інд. №

Висота в холці

корови

Висота в крижах
Г либина грудей
Коса довжина тулуба
Пряма довжина тулуба
Ширина грудей за лопатками
Ширина заду в маклаках
Ширина заду в сідничних горбах
Обхват грудей за лопатками
Обхват п’ястка
Довжина дійок

На основі отриманих промірів розрахувати індекси
будови тіла, %

Індекс будови тіла

Стандарт

Довгоногості
Розтягнутості (формату)
Тазо-грудний
Грудний
Збитості (компактності)
Перерослості
Костистості
Масивності
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Показник
Корови
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МОЛОЧНІ ТА КОМБІНОВАНІ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ
ХУДОБИ
Порода — це велика за чисельністю, біологічно стійка й адаптована
морфо-функцїональна і генетична система з цінними господарсько-біологічними
показниками, тип якої еволюціонує відповідно до екологічних і соціальних вимог і
знаходиться у тісних взаємозв'язках з умовами зовнішнього середовища.
В Україні структура порід має особливості в кожній з чотирьох зон:
лісостеповій, степовій, поліській, гірській і передгірськїй зоні Карпат. У кожній
області виділяються свої природно-економічні зони. Області степової зони:
Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Луганська

і

Тернопільська,

Кіровоградська.
Черкаська,

Області

Чернігівська,
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лісостепу:
Київська,

Полтавська,

Вінницька,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька. Області поліської зони: Волинська, Рівненська, Львівська,
Житомирська. Гірська і передгірсь-казони Карпат: Закарпатська, Чернівецька,
Івано-Франківська.
У степовій зоні переважає червона степова порода; у лісостеповій —
червоно-ряба молочна, чорно-ряба, симентальська; у поліській — чорно-ряба; у.
передгірській і гірських зонах Карпат — симентальська, бура карпатська та інші.
У кожній з областей є свої особливості. Так, у Сумській області великий масив
худоби відноситься до лебединської породи.
1.Українська

чорно-ряба

молочна порода

–

лідер молочного

виробництва України.
Тварини цієї породи є найбільш поширеними у молочних підприємствах
практично усіх областей України.
Історична довідка. Порода створена методом складного відтворного
схрещування чорно-рябої худоби (материнська основа) та голштинської
(батьківська основа) порід. Затверджена у 1996 році. До складу породи входять:
центрально-східний,

західний,

поліський,

сумський,

південний

внутрішньопородні типи, тобто робота зі створення велась на всій території
України. Потенціал молочної продуктивності корів становить 8–9 тис. кг
молока за лактацію з вмістом жиру 3,72–3,96 %, білка 3,2–3,3 %. Продуктивне
довголіття – понад 4 лактації.
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Цікавий факт: для створення Сумського типу у якості материнської
основи

були

використані

тварини

унікальної

лебединської

породи,

забезпечивши підвищену жирність і білковість молока корів.
2. Перша вітчизняна молочна порода – українська червоно-ряба
молочна.
Хоча за історією створення є першою в Україні, на жаль пальму першості
не втримала, і її поголів'я зараз дещо менше ніж української чорно-рябої
молочної. Цей факт пов’язаний з перекриванням худоби цієї породи голштином
чорно-рябої

масті.

Причина:

обмежена

кількість

генетичних

ресурсів

голштинської породи червоно-рябої масті та менш низька селекційна якість
генетичного матеріалу.
Історична довідка. Створена у 1991 році методом схрещування
симентальської (материнська основа) та голштинської (батьківська основа)
порід, у деяких випадках айрширської і монбельярдської. До її складу входять
внутрішньопородні типи центральний, південно-східний та прикарпатський.
Потенціал молочної продуктивності худоби в межах 7–9 тис. кг молока за
лактацію з вмістом жиру 3,7–4,0%, білка – 3,3–3,4%. Продуктивне довголіття
тварин становить – 4,5–5,5 лактацій.
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Цікавий факт: перша вітчизняна порода молочної худоби, створена за
часи незалежності України .
3. Голштинська порода – фабрика з виробництва молока.

Історична довідка. Виведена в США та Канаді. Рік заснування– 1861.
Для її створення використовувались корови голандської породи, на той час
найвисокопродуктивнішої в Європі. Селекція цієї породи була спрямована
виключно на підвищення молочної продуктивності.
З 1877 року завдяки офіційним змаганням і встановленню рекордів
голштинська худоба стала найпопулярнішою серед молочних порід США і
широко розповсюдилась континентом і світом.
Цікавий факт: голштинським коровам належать усі світові рекорди
молочної продуктивності. Від кращих тварин отримують 14 тисяч кг молока
за лактацію і більше.
4. Українська молочна червона – порода степів України.
Тварини червоної молочної, до речі однієї з новітніх порід України,
розводять у господарствах південної частини України.
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Історична довідка. Українська молочна червона порода створена
методом складного відтворного схрещування червоної степової породи
(материнська основа), поліпшеної англерською та червоною датською
породами, з голштинською (батьківська основа). До складу породи входять:
жирномолочний та голштинізований внутрішньопородні типи.
Потенціал молочної продуктивності корів становить 7–8 тис. кг молока за
лактацію з вмістом 3,8–4,0 % жиру і 3,2–3,3 % білка. Продуктивне довголіття –
4–7 лактацій.
Цікавий факт: вихідна червона степова порода є однією з найдавніших і
найчисельніших за поголів’ям вітчизняних порід великої рогатої худоби. Її
еволюція нараховує понад два століття.
5. Симентальська – універсальна порода для молока і м'яса
Тварини поєднують у собі задовільні молочні і відгодівельні якості.
Характеризуються добрим здоров’ям. Масть від полово-рябої до червоно рябої.
Характерна ознака – біла голова.

180

Історична довідка. Цю унікальну породу вивели в Швейцарії на початку
ХХ століття, в долині річки Сімме. Тварини здатні адаптуватись у будь-якій
кліматичній зоні і зустрічаються у багатьох країнах світу. Українські
симентали

виведені

поглинальним

схрещуванням

місцевої

худоби

з

швейцарськими сименталами. До років незалежності селекція велася у
молочному напрямку. З кінця 90-х років у племінній роботі почали широко
використовувати симентала австрійської селекції, який підвищив відгодівельні
якості поголів’я.
Цікавий факт: Напрям майбутньої продуктивності тварин залежить
від кількості випоєного молока теличкам до 6 місячного віку: якщо більше 600
літрів

–

отримаєте

молочну

тварину,

менше

–

м'ясного

напряму

продуктивності.
6. Червона степова – видатна корова українського степу.
Історична довідка. Створена шляхом складного схрещування місцевої
худоби

з

червоною

остфрисляндською,

а

пізніше

ангелерською,

вільстермаршською породами. Виникнення червоної степової породи пов’язане
з колонізацією півдня України наприкінці XVIII - на початку XIX століття.
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Цікавий факт: найбільш характерною зовнішньою ознакою цієї породи є
червона масть різних відтінків.
Порода належить до локальних і зникаючих в Україні. Головним
завданням на сьогодні є її збереження шляхом внутрішньопородного
розведення. Адаптована для розведення в південних областях України.
7. Українська бура молочна – порода для тих, хто хоче сиру
Українська

бура

молочна

порода

зосереджена

у

господарствах

північного-сходу України, зокрема в Сумській області. Конкурентними
перевагами породи є підвищений вміст білка (3,4-3,5%) та казеїну в молоці, що
надає їм перевагу при виробництві сиру та іншої молочної продукції. Крім того
тварини характеризуються задовільним забійним виходом і користуються
попитом при закупівлі молодняка на м'ясо.
На жаль сучасний стан лебединської породи викликає занепокоєння, в
зв’язку з широким використанням швіцьких бугаїв на поголів’ї корів
лебединської

породи.

Чистопородне
182

поголів’я

зустрічається

лише

у

господарствах населення Сумщини та племінних підприємствах. Належить до
локальних і зникаючих.

Історична довідка. Українська бура молочна порода створена методом
схрещування

лебединської

породи

(материнська

основа)

з

швіцькою

(батьківська основа) західноєвропейської та північно-американської селекції.
Продуктивний потенціал корів становить 6–7 тис. кг молока за лактацію з
вмістом жиру 3,9–4,0 %, білка 3,5 %. Конкурентними перевагами породи є
підвищений вміст білка та казеїну в молоці, що надає їм перевагу при
виробництві сиру та іншої молочної продукції.
Цікавий факт: для створення породи використовували бугаїв-плідників
швіцької породи європейської, американської та канадської селекцій, що дало
змогу отримати тварин, які поєднують у собі високі надої з високим вмістом
жиру і білку в молоці.
8. Джерсейська – унікальна молочна корівка з високою конверсією
корму в молоко
Одна

з

найдавніших

культурних

продуктивності світового рівня.

183

порід

молочного

напрямку

Історична довідка. Виведена на острові Джерсі від місцевої худоби
Нормандії і Бретані. В 60-70-х роках минулого століття бугаїв-плідників цієї
породи широко використовувалися в Україні для підвищення вмісту жиру в
молоці у корів лебединської породи.
Цікавий факт: з 1789 року на острів Джерсі заборонено завозити з
континенту тварин інших порід, і відтоді джерсейська порода (єдина порода
великої рогатої худоби на острові) розводиться «в собі». Проте її поголів’я
може експортуватися з острова.
В Україну джерсеїв почали завозити з Данії з 1948 року. На даний час в
Україні бугаїв-плідників цієї породи широко використовують для покращення
вітчизняних порід. В Україні є декілька стад чистопородних джерсеїв.
9. Лебединська – український швіц
Лебединській

породі

притаманні

низка

унікальних

господарсько-

корисних ознак, серед яких закріплена століттями адаптованість до місцевих
господарських та кормових умов, витривалість та стійкість проти захворювань,
довготривале

використання,

селекційна

продуктивність
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пластичність,

універсальна

Історична

довідка.

Лебединська

порода

створена

в

результаті

схрещування сірої української худоби з швіцькою швейцарської селекції.
Затверджена у 1950 році. Колишній Лебединський повіт на Харківщині був
основним районом започаткування розведення цієї породи на Україні.
Цікавий факт: для збереження найбільш цінної великої рогатої худоби у
роки Великої Вітчизняної війни тварини були евакуйовані за Урал у
Саратовську область. В рідний край, на Сумщину лебединці повернулися у
червні 1944 року. Після звільнення України в колгоспах залишилося лише 6,3 %
тварин (в порівнянні з довоєнним періодом). Але через 20 років кількість
поголів’я збільшилась до 250 тисяч голів.
Лебединська порода широко використовувалася для створення нових
порід, покращення місцевої низькопродуктивної худоби. Зокрема вона
вплинула на формування швіцької худоби в Росії та Казахстані, бурої
кавказької у Вірменії та костромської в Росії, покращення місцевої худоби та
зебу в республіках Середньої Азії.
На жаль сучасний стан лебединської породи викликає занепокоєння, в
зв’язку з широким використанням швіцьких бугаїв на поголів’ї корів
лебединської

породи.

Чистопородне
185

поголів’я

зустрічається

лише

у

господарствах населення Сумщини та племінних підприємствах. Належить до
локальних і зникаючих.
Тварини зосереджені в трьох племінних господарствах Сумської області і
Чернігівської областей.
10. Українська білоголова – історична корівка західного регіону
України

Тварини відзначаються довголіттям, невибагливістю до умов утримання
та здатністю поєднувати досить високі надої з порівняно високим вмістом жиру
в молоці.
Історична довідка. Робота по створенню породи проводилася у 19
столітті на Правобережжі України. Для її виведення схрещували місцеву
худобу з чорно-рябим гронінгенським відріддям голландської породи.
Цікавий факт: характерною ознакою є наявність чорного кільця навколо
очей. Тварини даної породи є стійкими проти лейкозу, бруцельозу та
туберкульозу.
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Порода

розводиться

лише

в

одному

племінному

господарстві

Хмельницької області. Кількість корів налічує 300 голів, що становить 0,2%
серед усіх наявних порід ВРХ молочного напряму продуктивності в Україні.
Належить до локальних і зникаючих.
Ось такі різні молочні породи є у нас в Україні. Залежно від бажання
господаря та планового напряму виробництва можна вибрати для розведення як
промислову – українську чорно- або червоно-рябу молочну так мало чисельну
екзотичну – джерсейську або буру молочну. Головне – гарно годувати худобу,
піклуватися про неї. Тоді є шанс отримати високу продуктивність.
https://kurkul.com/spetsproekty/322-reyting-molochnih-porid-ukrayini
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Методичні матеріали учасників Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти
Сучасна лісова педагогіка в умовах непрофільних гуртків закладу
позашкільної освіти
Самойлова І.А.
Ясінська Н.В.

ЗМІСТ
Методичні рекомендації щодо впровадження сучасної лісової
педагогіки в умовах непрофільних гуртків закладу позашкільної
освіти
ГУРТОК «ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ»
Витяг з програми. Розділ 1. Компоненти довкілля
Тема заняття: «Дослідницькі заняття на місцевості у групах
«Експерти з лісового біорізноманіття»
Додаток. Технологічні карки для груп
Витяг з програми. Розділ 3. Діяльність людини
Тема заняття: «Екскурсія до найближчого лісництва»
Додаток 1. Технологічна картка екскурсії
Додаток 2. Історія Великого Лугу
Додаток 3. Пам’ятка для визначення формули лісу
Додаток 4. Дидактичний матеріал. Вивчення листя рослин
Додаток 5. Картка з правильними відповідями
ГУРТОК «ЮНІ ОХОРОНЦІ ПРИРОДИ»
Витяг з програми. Розділ 5. Лісові ресурси та їх охорона
Тема заняття: «Раціональне використання лісів, захист від
шкідників, хвороб, пожеж, своєчасне відновлення»
Додаток 1. Карта «Ліси України»
Додаток 2. Іванівський бір
Додаток 3. Проблеми лісів. Фото
Додаток 4. Стовбурові шкідники. Довідник.
Додаток 5. Технологічна картка «Стовбурові шкідники лісу.
Короїди»
Додаток 6. Шкідники лісу та боротьба з ними
Додаток 7. Лісова реміза
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Додаток 8. Кейс «Лісові пожежі»
Додаток 9. Схема «Проблеми лісів та їх вирішення»
Додаток 10. Відтворення лісів в Україні
Додаток 11. Відновлюємо ліси разом
Тема заняття: «Екскурсія до Іванівського бору. Участь у
Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит»
Додаток 1. Впізнайте шкідника та визначте ознаки кожного з
видів короїда
Додаток 2. Дослідження шкідників
Додаток 3. Технологічна картка. Вік дерев
Навчальна гра «Знавці лісу»
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ
ЛІСОВОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ НЕПРОФІЛЬНИХ ГУРТКІВ
ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У сучасному світі, світі високих технологій і нещадного знищення
природи, екологічна освіта і виховання стає дуже важливою частиною нашого
життя. Обговорення теми лісової педагогіки має досить вагомі соціальні
підстави та вражають злободенністю і актуальністю. Адже багато співгромадян
погодяться з думкою, що у дитячої лісової педагогіки, фактично, є невичерпний
потенціал розвитку. І, передусім, - в плані практичної позашкільної освіти. Як
не в умовах лісу, близько з природою, в дитячій свідомості може якнайкраще
знайтися правильна відповідь на важливе риторичне питання «З чого
починається Батьківщина?».
А скільки цінного може дати ліс для підростаючого покоління в плані
гармонійного фізичного і психоемоційного розвитку молоді? Ліс - це
найідеальніше місце для розвантаження психіки сучасної дитини від
інтенсивного ритму міського життя, від спокус телебачення, комп'ютерних ігор
і Інтернету, тому автор досвіду вважає актуальним питанням щодо розвитку
лісової педагогіки в умовах закладу позашкільної освіти.
Лісова педагогіка вивчається та запроваджується вітчизняними
освітянами доволі давно. Так, наприклад, великий інтерес до лісової педагогіки
проявляли в СРСР ще з 20-х рр. XX ст. Правда, тоді цей напрям в педагогічній
науці називали переважно лісовою педологією. А під педологією (термін,
введений в науку американським дослідником О. Крисменом) мали на увазі
курс в науці (зарубіжні дослідники: Г.С. Хол, Джоуль. Болдуін, Э. Мейман, В.
Прейер; радянські дослідники: А.Б. Залкінд, С.С. Моложавий, П.П. Блонський,
М.Я. Басів, Л.С. Виготський), що ставив своєю метою об'єднати підходи різних
наук (медицини, біології, психології, педагогіки) до розвитку дитини. Зараз вже
це термін застарів. Проте, сама ідея з'єднання педагогіки і лісової тематики
сьогодні має повне право на існування [1].
В останні роки з’явилась низка праць, де проблеми впровадження лісової
педагогіки отримують обґрунтовану інтерпретацію. За кордоном для терміну
«Лісова педагогіка» також використовуються інші терміни (наприклад brkfl,
Waldpädagogik, Forest Pedagogics, Forest education, Forest Related Environmental
Education (FREE) - останній часто плутають з термінами «Nature education»,
«Adventure education», «Outdoor Education»). У даний час на європейському
рівні використовується термін Forest Pedagogics – лісова педагогіка [2].
Лісова педагогіка як частина екологічної освіти - це навчання про лісову
екосистему та, на прикладі лісу, виховання людини в напрямку здорового
способу життя. Вона використовує активні методи і форми практичного і
проектного навчання. Лісова педагогіка не тільки забезпечує знаннями, але
задіює і емоційну сторону людини, сприяє набуттю практичних навичок і
працює в напрямку всестороннього розвитку особистості [3].
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Лісова педагогіка призначена для всіх цільових груп, а саме: дітей
закладів дошкільної освіти, учнів всіх ланок закладів загальної середньої
освіти, студентів закладів вищої освіти, осіб з обмеженими можливостями,
дорослих, сімей з дітьми та літніх людей, але хочеться відмітити, що саме для
вихованців закладів позашкільної освіти лісова педагогіка є ефективним
інструментарієм щодо формування екологічної компетентності та екологічної
свідомості. Важливо, щоб всі цільові групи, особливо діти та молодь, відчули
ліс, емоційно сприйняли його, зрозуміли відносини «людина-ліс» та процеси,
які відбуваються в природі. Необхідною умовою навчання в лісовій педагогіці є
сам ліс, оскільки у процесі навчання він є середовищем і предметом навчання, а
також метою та дидактичним інструментом для навчання.
Щодо реалізації лісової педагогіки у просторі. Територія України дуже
нерівномірно вкрита лісами. Українці пишаються карпатськими смереками,
природою Полісся. Площа територій, зайнятих лісами, тут досягає 35-50%.
Степова Україна «забезпечена» лісами набагато «скромніше». Наприклад, в
Запорізькій області ліси займають площу близько 4%, більшість з них –
штучного походження. В південних регіонах практика створення шкільних
лісництв, гуртків лісівників та інших профільних об’єднань дітей та молоді не є
надто поширеною. Проте лісова педагогіка для степової зони є не менш
актуальною, ніж на заході та північному заході України. Саме в умовах
недостатньої забезпеченості лісами сформувався певний досвід запровадження
лісової педагогіки у гуртках еколого-натуралістичного напряму закладу
позашкільної освіти, які не є лісівничими за профілем.
Реалізована модель впровадження сучасної лісової педагогіки в
непрофільних гуртках закладу позашкільної освіти передбачає організацію
освітнього процесу за декількома напрямами, які виділяються за змістом та
технологічною основою діяльності (рис.1).
До основних напрямів реалізації лісової педагогіки відносяться:
дослідницький, агітаційно-просвітницький, інноваційний, виховний, співпраця
з лісгоспом, природоохоронний.
1. Для реалізації агітаційно-просвітницького напряму пропонується
прокласти екологічні стежини, які створюються з метою ознайомлення з
особливостями флори і фауни лісів вашої місцевості, з її унікальними і
типовими природними комплексами, визначними історико-культурними
пам’ятками. Пункти маршруту - це місця для спостережень за рослинами та
тваринним світом рідного краю можна оздобити інформаційними стендами,
куточками відпочинку, автономними камерами відеоспостереження (які надать
можливість спостерігати за природними явищами в режимі реального часу).
Лісова педагогіка, окрім виховання свідомого ставлення до природи, є одним з
ефективних інструментів комунікації з широкою громадськістю. Пропонуємо
на на сторінках у Фейбуці оновлювати інформацію про проведені екскурсії,
акції, участь у конкурсах, походах. З метою просвітницької роботи можливо
створити власний канал на YouTube, де вихованці разом з педагогом можуть
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розміщувати відеофайли про заходи проведені в рамках реалізації лісової
педагогіки.

Рис.1. Модель організації освітнього процесу в непрофільних гуртках

закладу позашкільної освіти в контексті лісової педагогіки
2. З метою реалізації дослідницького напряму педагог з вихованцями
проводять дослідження в лісництвах, здійснюють широкий екологічний
моніторинг стану довкілля у рідному місті, встановлюють рівень і характер
забруднення і вирішують самі або дають рекомендації, як позбутися тих чи
інших проблем. Вихованці гуртка у природних умовах лісу вивчають флору і
фауну рідного краю, особливості рельєфу, гідрології тощо, оволодівають
навичками спостереження, вимірювань, опису природних об’єктів, складання
гербарію. Теми досліджень вихованців можуть бути різноманітними і включати
вивчення рослинного світу лісництва, геоморфологічних особливостей та
гідрологічні дослідження даної території, а як результат вихованці можуть
брати участь у конкурсах еколого-натуралістичного та краєзнавчого напрямів.
3. Співпраця з лісовим господарством повинна розпочатися з
укладання меморандумів про співпрацю, наприклад, в рамках реалізації
обласної міжвідомчої краєзнавчо-природоохоронної програми «Ліси
Запорізького краю», започаткованої Департаментом освіти і науки та Обласним
управлінням лісового та мисливського господарства або просвітницьких та
профорієнтаційних проектів. В рамках співпраці з лісовим господарством
вихованці можуть приймати участь в екологічних акціях, суботниках,
проводити зустрічі з лісівниками та організувати тематичні заняття, наприклад
«Майбутнє лісу в твоїх руках», під час якого можна обговорювати питання
захисту лісових насаджень.
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4. В ході реалізації природоохоронного напряму вихованці гуртків
можуть брати участь в екологічних акціях з прибирання сміття, в санітарній
очистці дільниць лісництва, які розташовано вздовж екологічної стежини або
зон відпочинку. Вихід в ліс учасники акцій можуть присвятити Дню працівників
лісу та Всесвітньому дню прибирання, Всесвітньому дню водно-болотних угідь,
Всесвітньому дню дикої природи, Всесвітньому Дню Землі, Міжнародному Дню лісу,
Українському Дню навколишнього середовища, Дню довкілля, Міжнародному Дню
біологічного різноманіття тощо.
Також в ході реалізації природоохоронного напряму здобувачі освіти
можуть приєднатися до участі в конкурсах ( «До чистих джерел», «Вчимося
заповідувати», «Визначні дерева рідного краю», «Галерея кімнатних рослин»);
фестивалях («В об’єктиві натураліста»); виставках та фотовиставках на
еколого-природоохоронну тематику; природничих зльотах.
Отже, урахування всіх аспектів організації природоохоронної діяльності
дозволяє здійснювати повноцінне формування екологічної культури
вихованців.
5. В ході реалізації виховного напряму лісової педагогіки велику
Увагу необхідно приділяти:
- екологічному вихованню, а саме свідомому виконанню норм поведінки в
природі, готовності до природоохоронної діяльності, використанню та
розробці технічних рішень, спрямованих на раціональне використання
природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього
середовища;
- фізичному вихованню та утвердження здорового способу життя, як
невід’ємного елементу загальної культури особистості. Під час
проведення занять на території лісництва або в парковій зоні вихованців
рекомендуємо залучати до занять спорту, створювати умови для
формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і
духу, забезпечувати повноцінний розвиток молоді, охорони і зміцнення її
фізичного, психічного та духовного здоров’я через участь у змаганнях
різних рівнів на природі;
- професійному самовизначенню, один із прикладів реалізації в даному
напрямі є створення умов для зацікавленості вихованців у виборі професії
«лісничий». Це і зустрічі з лісничими, екскурсії до лісового господарства,
перегляд відео на YouTube про професію лісничого, а також
викристовуючи https://vstup.osvita.ua/ можна створити картотеку закладів
вищої освіти, в яких можна отримати професію «лісничий».
6. Невід’ємним компонентом сучасної лісової педагогіки має бути
діджиталізація. На думку експертів різних галузей, діджиталізація
(«оцифровування», використання цифрових інструментів) в даний момент є вже
не трендом, як раніше, а реальністю, в якій ми живемо. Для освіти ця
характеристика сучасного життя є ще більш актуальною, оскільки наші
вихованці - це так зване «покоління Z», т.є. діти, які не знають світу без
Інтернету та сучасних технологій.
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Традиційними
інструментами,
які
протягом
багатьох
років
використовуємо в роботі гуртків, є тематичні веб-сайти, сайти наукових та
освітніх установ (НЕНЦ, закладів, організацій, сторінки в соцмережах
(Український біологічний сайт, Всеукраїнська екологічна ліга, ЕЦТКС). Вихованці
можуть створювати свої власні веб-продукти з допомогою blogspot.com.
При проведенні практичних занять, виховних, інформаційних заходів
доступ до різних видів інформації педагог та вихованці можуть отримати
завдяки зручному інструменту – QR-коду.
Гуртківці можуть використовувати геосервіси у практичній роботі,
дослідницькій діяльності, наприклад Карти Google (https://www.google.com/maps) та
пов'язаний з ними додаток Google Earth (https://www.google.com/intl/ru/earth/).
Для створення навчальних матеріалів, представлення результатів роботи
рекомендуємо використовувати засоби візуалізації: сервіс PowToon, комп’ютерного
скайбінгу, LearningApps, Microsoft Office Mix, який являє собою додаток до Power
Point, презентації - Prezi, Документ Google, Форми Google, Google -презентації,
відео форматний сервіс YouTube, інтелект карти.
7. Інноваційний напрям рекомендуєм реалізовувати через
діяльнісний підхід, який є методологічною основою компетентнісного
навчання, що має забезпечити виконання сучасних державних стандартів
освіти, досягнення результатів в контексті нової української школи. Практичні
заняття є обов'язковою складовою програм гуртків для ЗПО, на них відводиться
від 20 до 75% годин. Частина практикумів та лабораторних робіт рекомендуємо
виконувати безпосередньо в лісі, на різних ділянках лісництва, або з
використанням лабораторних проб, матеріалів, принесених з лісу.
Провідним методом роботи гуртків є метод проекту. Тематичні
дослідження гуртківців рекомендовано здійснювати саме в межах проектної
діяльності, завершальним етапом якої є написання науково-дослідних робіт для
участі в учнівських конкурсах.
Підвищенню пізнавальної активності, мотивації до навчальної діяльності
сприяє гейміфікація – використання певних сюжетів, механіки ігор у
навчальній діяльності. Популярною формою узагальнення знань з певної теми,
розділу є навчальні ігри за сюжетом «Своя гра», «Брейн-ринг». Високу
результативність мають природничі квести, які проводяться на місцевості або у
приміщенні, як за екологічною, так і за лісовою тематикою.
Отже, в лісовій педагогіці важливо, щоб цільові групи, особливо діти,
«відчули ліс усіма своїми почуттями». Цей процес завжди асоціюється з
чуттєвим сприйняттям та емоційним досвідом, які допомагають краще
запам’ятати, усвідомити вивчений матеріал та робить вихованців не байдужими
до природи.
Результативність використання сучасної лісової педагогіки в умовах
непрофільних гуртків закладу позашкільної освіти підтверджується не тільки і
не стільки кількістю грамот, подяк, яку отримали за участь та перемоги у
конкурсах сам керівник гуртка та його вихованці, а й змінами, які відбуваються
у свідомості дітей (в тому числі, екологічному). Реалізація моделі організації
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освітнього процесу в непрофільних гуртках закладу позашкільної освіти в
контексті лісової педагогіки сприяє формуванню базових та предметних
компетентностей вихованців.
Далі у посібнику представлено розробки теоретичних і практичних занять
в гуртках «Людина і довкілля» та «Юні охоронці природи», які проводилися з
юними
екологами-натуралістами
Енергодарського
центру
туризму,
краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
Освітня діяльність будувалася відповідно до описаних підходів, напрямів
реалізації лісової педагогіки. Розробки мають повний комплекс дидактичних
матеріалів, можуть бути адаптовані до будь-яких місцевих умов.
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ГУРТОК «ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ»
Витяг з програми
«Людина і довікілля» (основний рівень, 1 р.н.) // автори: Копилець Є. В., Пустовіт Н.
А.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання
науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2015 року)

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Обсяг
навчальних годин – 144 год. (основний рівень).
Вікова категорія вихованців – діти віком від 13 до 15 років.
Навчальна програма «Людина і довкілля» орієнтована на системне і цілісне
запровадження в практику роботи позашкільних навчальних закладів екологонатуралістичного напряму навчально-методичних матеріалів комплексу
«Зелений пакет».
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Вступ
Розділ 1 . Компоненти довкілля
1.1. Повітря
1.2. Вода
1.3. Грунт
1.4. Біологічне різноманіття
Розділ 2. Зовнішні загрози
2.1 .Урбанізація
2.2. Шум
2.3. Відходи
2.4. Хімічні речовини
Розділ 3. Діяльність людини
3.1. Енергетика
3.2. Транспорт
3.3. Промисловість
3.4. Сільське господарство та харчова
промисловість
3.5. Лісове господарство
3.6. Туризм
Розділ 4. Глобальні виклики
4.1. Зміна клімату
4.2. Руйнування озонового шару
4.3. Підкислення
4.4. Забруднення морів і океанів
Розділ 5. Цінності

Кількість годин
теоретичних практичних
1
1
11
36
2
2
2
4
2
2
5
28
9
13
3
4
1
2
3
5
2
2
14
21
2
4
4
4
2
3

2
47
4
6
4
33
22
7
3
8
4
35
6
8
5

2

3

5

2
2
4
1
1
1
1
9

3
4
7
1
2
2
2
14

5
6
11
2
3
3
3
23
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усього

5.1. Культура споживання
5.2. Здоров'я та довкілля
5.3. Права громадян
5.4. Наша Земля в майбутньому
Підсумок
Разом

3
3
2
1
1
49

5
5
2
2
3
95

8
8
4
3
4
144

Розділ 1. Компоненти довкілля (48 год.)
1.1. Повітря («Якість повітря») (4 год.)
1.2. Вода («Вода - джерело життя») (6 год.)
1. 3. Ґрунт («Ґрунт - наше багатство») (4 год.)
1. 4. Біологічне різноманіття («Вони повинні жити», «Біорізноманіття:
заплавні річки», «Скарби лісу», «Життя на луках», «Чи одні ми у великому
місті?») (33 год)
Теоретична частина. Біорізноманіття: генетичне, видове, екосистемне.
Значення біорізноманіття для підтримання стійкості екосистем та для життя
людини. Вплив діяльності людини на біорізноманіття. Незворотність процесів
вимирання видів. Заходи, спрямовані на збереження біорізноманіття (прийняття
законів, заповідання тощо). Червона книга України. Зелена книга України.
Місцеві види рослин і тварин, що охороняються. Об'єкти природно-заповідного
фонду своєї місцевості. Правила поведінки, сприятливої для збереження
біорізноманіття. Вразливість водно-болотних угідь внаслідок діяльності
людини.
Ліси - середовище існування видів. Ліс як джерело сировини. Функції
лісу (зв'язування вуглекислого газу, утворення біотопів, придатних для життя
багатьох організмів, регулювання гідрологічного режиму, розвиток та
підтримка ґрунтів). Естетичне, оздоровче, рекреаційне значення лісів. Ліс –
складна динамічна екосистема. Особливості українських лісів. Лісистість своєї
місцевості, значення місцевих лісів у природі і житті людей. Рослинибіоіндикатори. Правила поведінки у лісі. Лісостепові і степові екосистеми
України. Місцеві пасовища і луки. Вплив людської діяльності на лучне
біорізноманіття. Заходи, спрямовані н збереження природного стану лук.
Виснаження пасовищ. Зміна природних екосистем у людських поселеннях
різного тип; Синантропні види.
Практична частина. «Мозковий штурм» за темами «Значення природи
для суспільства економіки», «Що можна зробити для захисту біорізноманіття».
Перегляд та обговорення відеофільму «Час спливає», написання мінітвору на
його основі. Дослідження «Загрози біорізноманіттю в Україні», у своєму краї
(за Інтернет-ресурсами та іншими джерелами інформації). Рефлексивна вправа
«Якби я був...». Дослідницькі заняття на місцевості у групах «Експерти з якості
води». «Експерти з водного біорізноманіття», «Експерти з флори заплав та
водноболотних угідь», «Експерти з фауни заплав та водно-болотних угідь»,
«Екологічний патруль». Дослідницькі заняття на місцевості у групах «Експерти
з екосистеми луків», «Експерти з флори», «Експерти з фауни», «Екологічний
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патруль». Дослідницькі заняття на місцевості у групах «Експерти з розвитку
міст», «Експерти з лісового біорізноманіття», «Екологічний патруль».
Обговорення і узагальнення результатів польових досліджень, підготовка
інформації для ЗМІ. Підготовка матеріалів для місцевих ЗМІ про стан
біорізноманіття в заплаві річки за результатами дослідження. Участь у
природоохоронних заходах, акціях, спрямованих на покращення екологічного
стану заплави річки чи водно-болотних угідь. Рольова гра «Конфлікт
інтересів», гра «Хто я?» Зустріч із працівниками лісового господарства.
Екскурсія до найближчого лісництва, участь у догляді за лісовими
насадженнями. Фотовиставка «Життя лісу». Обговорення ситуацій
«Спалювання», «Лікарські рослини», «Пестициди», «Сільськогосподарські
землі». Складання списку місцевих видів лучних рослин, що: а) знаходяться під
загрозою зникнення; б) мають лікарські властивості. Складання правил
співіснування людини з іншими живими істотами (методом незакінчених
речень). Розробка проектів відновлення/збереження біорізноманіття свого
населеного пункту.
1. Тема заняття: «ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАНЯТТЯ НА МІСЦЕВОСТІ У
ГРУПАХ «ЕКСПЕРТИ З ЛІСОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ» (2год)
2. Гурток: «Людина і довкілля». Основний рівень, 1рік навчання.
3. Вік вихованців: 13-15 років
4. Тип заняття: Застосування вмінь та навичок
5. Вид заняття: Екскурсія в ліс (2 години).
6. Форми роботи: колективна, групова
7. Мета і завдання
Мета: відпрацювання вихованцями вмінь та навичок щодо визначення лісового
біорізноманіття та розкриття сутності сучасних проблем лісових екосистем
Завдання:
вихованці мають
- продовжити формувати поняття «лісове біорізноманіття»;
- навчитися визначати лісове біорізноманіття певної території;
- проявляти культуру поведінки, дружні стосунки у групі та демонструвати
дбайливе ставлення до оточуючого середовища та небайдужість до
проблем довкілля;
- набути навичок екологічного мислення як складової загальної культури;
- отримати досвід участі у природоохоронній роботі.
8. Обладнання: гаджети, підключені до мережі Інтернет, допоміжні матеріали
для учасників робочих груп.
9. Місце проведення: Іванівське лісництво
Хід заняття
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Етап заняття,
завдання,
хронометраж
1.Організаційн
ий етап (до 2
хв.). Завдання:
Налаштувати
вихованців
на
роботу,
створити
сприятливий
емоційний фон
заняття
2. Актуалізація
знань (до 10 хв.)
Завдання:
актуалізувати
знання
вихованців, які
необхідні
для
досягнення мети
заняття

Діяльність керівника гуртка

Діяльність вихованців

1. Привітання
1. Привітання.
2.З’ясування кількості відсутніх, стану здоров’я присутніх
3. Організація уваги.

Розповідає. Ліс – гордість
країни. Ці слова сказані
недаремно, адже ліс – це
скарбниця живої краси. Для
нашої місцевості характерні
штучні
лісонасадження.
Сьогодні наше заняття ми
проведемо на екологічній
стежині «Світ плавнів», яка
знаходиться
на
території
Іванівського лісництва. Ми
знаходимося на зупинці№1.
Екологічної стежини
Розповідає. Під час роботи на
екостежині
дотримуйтеся
простих правил для зведення
до мінімуму вашого впливу на
довкілля.

Слухають педагога
Відповідають на запитання

Пропонує
завдання:
Обстежте ділянку на зупинці
№1
та
запишіть
таку
інформацію:
1.Наявність людей та слідів
їхньої діяльності.

1. Вихованці оцінюють
рівень
забруднення:
низький,
середній
або
високий.
2. Вихованці обговорюють
та ставлять оцінку стану
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Зачитують
правила
поведінки
роботи
на
екостежині

2 Ознаки безпосереднього
впливу людини (запишіть вид
діяльності: мисливство, розпалювання багать, зрубання
дерев та кущів, збирання
рослин тощо).
3 Сліди непрямого впливу
людини (наприклад, забруднення
залишками
харчових
продуктів та іншими відходами, витоптані ділянки та ін).
4. Наявність знищеної або
пошкодженої
рослинності
(вид, кількість та причина).
5 Чи забруднені ліси та
лісосмуги
побутовими
відходами?
3. Мотивація до Пропонує
відповісти
на
виконання
запитання:
практичних дій Гра «Хто я?» Одному із
вихованців
прикріплюється
(до 3 хв.)
Завдання:
ззаду на спину зображення
мотивувати
рослини, яка росте на цій
вихованців
до території.
Обраний
виконання
вихованець
має, ставлячи
практичних
закриті питання, з’ясувати, яке
завдань
дерево
він представляє.
Керівник гуртка: Так звісно,
це верба.

обстежених
ділянок
(незадовільний,
задовільний,
хороший,
дуже
хороший).

4. Визначення
мети і завдань
заняття (2 хв.)
Завдання:
сформулювати
спільно з дітьми
мету і завдання
діяльності
на
занятті

разом
з
педагогом
ставлять перед собою
задачі щодо необхідності
вивчення видового складу
даної
території
та
проблеми
лісових
екосистем

Пропонує
сформулювати
мету заняття: «Отже, діти,
ми з вами знаходимося на
території
Іванівського
лісництва, загальна площа
якого взагалі 1711га. Скажіть
чи необхідно нам знати що
росте на даній території? Чи
знаєте ви про екологічні
проблем нашого регіону?
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Висловлюють свою думку,
відповідають
на
запитання.
Після
проведення
гри
відправляються
на
зупинку «Стара верба»

5. Організація
та проведення
практичної
роботи.
(55 хв.)
Завдання:

5.1. Організація
роботи в групах
вихованців
в
групах

Пропонує виконати вправу
«Зустріч з деревом». Ця
діяльність дозволяє дізнатися
про дерева більше. Вони
повинні ретельно вивчити
дерево та якомога більше
розповісти про нього іншим
вихованцям (інформація може
буди як науковою: кора,
товщина, пошкодження тощо,
так і казковою)
Пропонує
підійти
до
інформаційного стенду, який
знаходиться на зупинці та
просканувати QR-код.

Вихованці обіймають
дерево та розповідають
про дерево свої історії та
враження

Організовує роботу в 4-х
групах.
Кожній
групі
пропонується виконати певні
завдання,
використовуючи
посилання на сайт «Екологічна
стежина» розділ «Стара верба».

Розподіляються
по
групах,
Робота
в
групах.
Використання смартфонів.
1. Заходять на сайт «Світ
плавнів»

Діти сканують Q-код зі
стенду

2. Знаходять розділ Стара
верба»

5.2. Робота
групах (7хв)

в Роздає технологічні картки Вивчають питання та
кожній групі (додаток 1) готуються
до
звіту
Завдання для груп:
протягом 7 хвилин .
1) Цікаві факти про вербу білу
2) Лікувальні властивості
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верби білої
3) Загадки про вербу
4) Пісні про вербу
Допомагає та консультує.
5.3. Викладення Допомагає дітям підготувати Представник від кожної
групи захищає роботу
інформації
в звіт
своєї групи
Обговорення
Обговорення матеріалів.
6. Закріплення Пропонує вправу «Лісовий Відповідають
на
запропоновані питання,
матеріалу
крос»
1. Як називається зупинка, на використовуючи
свої
які ми знаходимося?
практичні навички, які
2. Що таке Великий Луг?
отримали у вересні 2019
3. Яка окружність старої року від час експедиції.
верби?
Роблять
висновок:
4. Яка середня висота виду Окружність
стовбура
верби білої?
складає 4м35см. Висоту
5. Який обхват стовбуру дерева
визначити
найбільшої верби білої в неможливо, оскільки верба
Україні?
знаходиться
на
березі
Каховського водосховища.
З інших сторін немає
підступу – чагарники.
Підсумовує
зроблену Діляться
7.Підведення
враженнями
вихованцями роботу:
щодо виконання завдань
підсумків
- Як гадаєте ми виконали
роботи
поставлені
цілі
на
вихованців над
занятті?
поставленою
задачею.
8. Рефлексія.
Пропонує
самостійно
8.1. Рефлексія оцінити свою роботу на
занятті закінчивши речення:
діяльності
«Я вважаю, що…»;
«Тому що…»;
«Я можу довести це на
прикладі…»;
«Виходячи з цього, я роблю
висновок про те, що…»
8.2. Рефлексія Пропонує виконати вправу
«Караван». Учасники стають
емоційного
у ряд, тримають одне одного
стану
за
плечі.
Для
кращого
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По черзі відповідають на
питання рефлексії

Виконують вправу.
Традиційне
селфі
керівником

з

чуттєвого сприйняття можна
окремим учасникам зав’язати
очі
хусточкою.
Завдання
полягає в тому, щоб пройти
частину маршруту тихо, та
запам’ятати всі звуки і запахи,
які трапляються на шляху.
9.Домашнє
завдання

Підготовка
фотозвіту. Гуртківці
діляться
Вихованцям пропонується за враженнями від заняття,
допомогою додатка Photo Grid переглядають фотографії
підготують слайдшоу заняття

Додаток
Технологічна картка для групи №1
1. Зайдіть на сторінку сайту «Екологічна стежина «Світ плавнів» https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0

2. Знайдіть розділ «Стара верба»
https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
3. В додаткових матеріал знайдіть інформацію про біологічну особливість верби та

ознайомте вихованців інших груп.

Технологічна картка для групи №2
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1. Зайдіть на сторінку сайту «Екологічна стежина «Світ плавнів» https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0

2. Знайдіть розділ «Стара верба»
https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
3. В додаткових матеріал знайдіть інформацію про лікарські особливості верби та

ознайомте вихованців інших груп.

Технологічна картка для групи №3
1. Зайдіть на сторінку сайту «Екологічна стежина «Світ плавнів» https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0

2. Знайдіть розділ «Стара верба»
https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
3. В додаткових матеріал знайдіть загадки про вербу та загадайте вихованцям

інших груп.
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Технологічна картка для групи №4
1. Зайдіть на сторінку сайту «Екологічна стежина «Світ плавнів» https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0

2. Знайдіть розділ «Стара верба»
https://sites.google.com/view/svitplavniv/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0

3. В додаткових матеріал знайдіть посилання на пісню «Ой у поді верба»
https://www.youtube.com/watch?v=j35NoGT9xJ8 та поділіться враженнями від
виконання та тексту пісні

Розділ 3. Діяльність людини (34 год.)
3. 1. Енергетика («Ми не можемо жити без енергії», «Енергозберігаючі
електрична лампочка», «Радіація: довкілля і людина») (7 год.)
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3.2. Транспорт («Люди та автомобілі», «На велосипеді у майбутнє») (8 год.)
3.3. Промисловість («За «зелену» промисловість») (5 год.)
3.4. Сільське господарство та харчова промисловість («Від зерна до хліба»,
«Від молока до сиру», «Подорожі бджіл») (5 год.)
3. 5. Лісове господарство («О, мій ліс! О, моя краса») (5 год.)
Теоретична частина. Ліс як джерело деревини. Лісистість України
порівняно з іншими країнами. Проблеми, пов'язані із вирубуванням
карпатських лісів. Заходи з охорони і відтворення лісів.
Практична частина. Перегляд та обговорення відеоматеріалів
«Заготівля деревини» та «Рівновага», «Вторинна переробка паперу»,
«Поводьтеся обережно». «Мозковий штурм» за темою «Вплив на довкілля
рекреаційної діяльності людини». Рольова гра «Пікнік». Екскурсії (на вибір): до
лісництва, до лісового масиву (вивчення біорізноманіття, рекреаційного
навантаження). Участь у акціях та заходах з лісорозведення.
3. 6. Туризм («Вторгнення туристів») (6 год.)
1. Тема заняття: «ЕКСКУРСІЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ЛІСНИЦТВА» (2 год)
2. Гурток: «Людина і довкілля». Основний рівень, 1 рік навчання
3. Вік вихованців: 13-15 років
4. Тип заняття: Засвоєння та удосконалення умінь та практичних навичок
5. Вид заняття: практичне - екскурсія в ліс (2години).
6. Форми роботи: колективна, групова
7. Методи: дослідницький; порівняльний
8.Реалізовані
підходи:
лісова
педагогіка,
практико-зорієнтований,
діджиталізація, STEM - освіта
9. Мета: удосконалити знання про лісове біорізноманіття та розкрити сутність
сучасних проблем лісових екосистем.
Завдання:
вихованці мають
- вміти розрізняти біологічні особливості берези дніпровської, сосни звичайної
та кримської, верби білої;
- навчитися визначати формулу лісу;
- визначати форму, край, жилкування листка;
- визначати середовище та показник рН води;
- висловлювати пропозиції щодо вирішення екологічних проблем рідного краю
10. Обладнання: гаджети, підключені до мережі Інтернет, дидактичний
матеріал, збільшувальні прилади, хімічний посуд, індикатори, веб-сайт
«Екологічна стежина».
11. Місце проведення: Іванівське лісництво.
Хід заняття
Етап заняття,
завдання,
хронометраж

Діяльність керівника гуртка
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Діяльність вихованців

1.Організаційн
ий етап (до 2
хв.). Завдання:
Налаштувати
вихованців
на
роботу,
створити
сприятливий
емоційний фон
заняття
2. Актуалізація
знань (до 10 хв.)
Завдання:
актуалізувати
знання
вихованців, які
необхідні
для
досягнення мети
заняття

1. Привітання
1. Привітання.
2.З’ясування
кількості
відсутніх,
стану здоров’я
присутніх
3. Організація уваги.

Розповідає про місце, де буде
проведено заняття - це
Іванівське
лісництво,
на
території
якого
створена
екологічна стежина «Світ
плавнів».
Основними лісоутворюючими
породами лісництва є: сосна
звичайна, сосна кримська,
акація біла. На території
збереглися плавні Великого
Лугу,
основу рослинного
покриву якого складають:
береза дніпровська, верба біла,
тополя чорна, вільха клейка.
Працюючи
на
зупинках
екологічної
стежини
вихованці будуть заповнювати
картки (додаток 1).
3. Мотивація до Вправа «Занурення».
Розповідає
про
історію
виконання
практичних дій Великого Лугу (додаток 2),
залишки території
якого
(до 3 хв.)
можна спостерігати в околиця
м.Енергодар

Слухають повідомлення
керівника
гуртка
та
отримують картку для
внесення
відповіді
на
кожній зупинці

4. Визначення
мети і завдань
заняття (2 хв.)
Завдання:
сформулювати
спільно з дітьми
мету і завдання
діяльності
на

Разом
з
педагогом
ставлять перед собою
задачі щодо необхідності
вивчення видового складу
на
кожній
зупинці
екостежини.

Пропонує сформулювати
мету заняття.
Отже, ми з вами знаходимося
на
території
Іванівського
лісництва. Сьогодні у нас
екскурсія
по
екологічній
стежині. Скажіть які задання
ми
повинні
поставити,
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Слухають розповідь та
знайомляться з картою.

занятті

знаходячись на екостежині, як
нам їх реалі-зувати?
5. Основна
Розповідає:
Ми знаходимося на зупинці
частина
№2 «Березова колка». Я
заняття пропоную познайомитися з
організація
загальною характеристикою
роботи на
Берези
дніпровської
екостежині
(B.borysthenica),
яка
є
(55 хв.)
степової
зони
5.1.
Зупинка ендеміком
Східної Європи, локалітети її
«Березова
зареєстровані в Запорізькій,
колка»
Херсонській, Миколаївській
та Полтавській областях. Вид
занесений до Червоної книги
України,
Європейського
червоного списку рослин,
угрупування
занесені
до
«Зеленої книги України».
Здатна
до
вегетативного
розмноження за допомогою
сплячих бруньок на нижній
частині стовбура.
Пропонує
визначити,
використовуючи
пам’ятку
(додаток 3), формулу лісу
(окремої ділянки) та скласти
назву лісової ділянки.

Вихованці доповнюють,
що в квітні 2019 р.,
використовуючи космічні
фотознімки та додаток
Google
Earth
Pro,
зафіксували локації даного
виду, позначили на карті
місця їх знаходження. Ми
визначили чисельний склад
берези дніпровської даного
ареалу в даних локалітетах.

Ведуть
підрахунки,
визначають
формулу
ділянки та заповнюють
картку.

Правильна
відповідь:
Загальна
кількість:
10
дерев
5-берези дніпровської-50%
3-сосни звичайної-30%
2-верби білої - 20%
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5.2. Зупинка
«Сосновий бір»

Розповідає:
Ми знаходимося на зупинці
№3 «Сосновий бір». Я
пропоную познайомитися з
загальною характеристикою
сосни:
Сосна (Pinus L.) - рід хвойних
дерев
родини
соснових.
Відомо близько 115 видів. В
Україні налічується 17 видів
та займає близько 2,5 млн. га
або 34 % всієї лісової площі.
Найпоширенішою є сосна
звичайна, до 40 м заввишки;
дерево живе 300 - 400 років;
світлолюбна,
посухоі
холодостійка порода, невибаглива до ґрунтів, росте
передусім на пісках, болотах
тощо. В Україні з усіх дерев
сосна має найбільше значення:
для закріплення пісків та в
полезахисних смугах; використовують майже в усіх
областях н/г.
Завдання:
1. Проскануйте QR-код на
стенді.
2. На сторінці «Сосновий бір»
ознайомтесь
з
характеристикою
сосни
звичайної та сосни кримської
3.
Заповніть
порівняльну
таблицю
4.
Використовуючи
дані
таблиці
визначте
видові
зразки сосни

Вихованці знайомляться з
інформацією

1. Сканують QR-код та
виконують завдання.

2. Дають порівняльну
характеристику
сосни
звичайної та кримської,
використовуючи матеріали
сайту

Вихованці розглядають
Завдання:
1. Розгляньте зразки хвої та зразки та роблять висновки
шишок
2. Визначте, до якого виду
сосни відносяться запропоновані зразки (хвої, шишки)
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5.3.
Зупинка Розповідає:
Ми знаходимося на зупинці
«Стара верба»
№4
«Стара
верба».
Я
пропоную познайомитися з
загальною характеристикою
Верба (Salix L.), ива (від
прасл. jьva) рід дерев, кущів
або
напівкущів
родини
вербових. Деякі види рослин з
роду верба мають і деревну, і
кущову форми; деревні види
мають
товсті,
нерівні
стовбури;
крони
широкі,
шатроподібні, у деяких видів пірамідальні.
Пагони видовжені і вкорочені;
бруньки поодинокі; листки
черешкові,
почергові.
Значення верби: укріплення
берегу; Практичне використання: танідоносні, деревинні, плетивні, волокнисті,
фарбувальні, медоносні, лікарські, декоративні, фітомеліоративні і кормові рослини
Завдання: Використовуючи
дидактичні картки - підказки
(додаток 4) визначте форму та
край листа, жилкування листа
берези

5.4.Зупинка
«Плавневе
озеро»

Розповідає:
Ми знаходимося на зупинці
№5 «Плавневе озеро». Від
безлічі озер, що існували
поряд з місцем, де зараз
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Знайомляться
інформацією про вербу

з

Розглядають листи берези
та порівнюють з карткамипідказками та роблять
записи.
Правильна відповідь:
Форма
листа
ланцетовидна;
Край листа - зубчастий
Жилкування – перисте

розташоване
наше
місто,
залишились «Сімиброди» невеличкий лабіринт озер та
проток - це місце проживання
риб та одне з основних
нерестовищ. Окрім риби, в
акваторії озер живе багато
видів водоплавних
птахів, а по берегах, на
великих
осокорях,
орлан
білохвіст споруджує величезні
гнізда. Але нам необхідно
знати стан води в озерах.
Завдання:
1. Використовуючи універсальний індикатор, визначте
рН водного розчину
№1 - вода із плавневого озера
№2 - вода із каналу
1.Налийте в пробірки воду із
колб.
2.Занурьте
індикаторний
папірець у воду.
3.
Порівняйте
його
забарвлення зі шкалою.
4. Визначте середовище та рН
розчину
Розповідає:
Знаходячись на берегу озера
ми любуємось тваринним
світом
плавневих
озер,
водними та прибережними
рослини, але не звертаємо
увагу на те, щ вода плавневого
озера має свій мікросвіт.
Пропонує виконати завдання
щодо вивчення мікросвіту
води за допомогою нашого
переносного мікроскопу, який
ми з вами беремо на заняття.
Завдання: Розгляньте краплю
води плавневого озера. Що
можна там побачити?
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Виконують завдання

Правильна відповідь:
№1 - вода із нейтральне
плавневого озера рН=7
№2 - вода із каналу
слабколужне
рН= 7-8

Виконують завдання:
1) беруть зразок води
плавневого озера;
2) готують препарат та
мікроскоп

3) Результат:

6.Підведення
Результати роботи:
Здають заповнені картки
- Познайомилися
з (додаток 5)
підсумків
біорізноманіттям лісової
роботи
екосистеми на прикладі
вихованців над
Іванівського лісництва;
поставленою
- Виявили
екологічної
задачею (10хв)
проблеми;
- Провели
практичні
дослідження.
7.
Рефлексія Вправа «Мапа тіла»
- Що розважило?
(5хв)
- До чого не хотілось
повернутися?
- Те, що хочеться взяти із
собою.
- Те, що змусило мене
задуматися

Використовуючи
картинку
роблять
самоаналіз
своєї
діяльності на занятті.

8.Домашнє
завдання (3хв)

Надсилають свої власні
фото, які підтверджують
участь їх в екологічних та
природоохоронних акціях

Читає вірш:
Люби природу не як символ
душі своєї,
Люби природу не для себе,
люби для неї.
Вона – це мати. Будь же
сином, а не естетом,
І станеш ти не папіряним, –
живим поетом!
Керівник гуртка: Шановні
вихованці, надішліть у групу
Вайбері фото, яке розкриває
зміст уривку даного вірша.
ДОДАТКИ

Додаток 1
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА ЕКСКУРСІЇ
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Додаток 2
ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО ЛУГУ
Колись від сучасного міста Запоріжжя і до самих Малих Гирл в
Херсонській області простягались велетенські Дніпровські плавні з
неповторним, унікальним світом. В усьому світі існує лише декілька подібних
екосистем: Пантанал в Південній Америці, а також Окаванго та Масіна в
Африці. Дніпровські плавні були найбагатшою територією в Європі – «країною
квітів і звірів». В народі вона здавна називається Великий Луг. Великий Луг
творився Природою тисячоліттями: обширні весняні розливи річок, утворення
намулами прируслових валів тощо. Оскільки вода повністю не поверталася
після цих розливів у річкове русло, виникали заболочені плавні.
Дніпровські плавні являли собою широку сильно заболочену заплавну
долину з безліччю озер, стариць і рукавів. Їх утворення вчені відносять до
періоду останнього зледеніння (20-25 тисяч років тому). На жаль, ми вже
ніколи не побачимо таких мальовничих куточків живої природи. Дніпровські
плавні проіснували до 1956 року і були поховані під водами Каховського
водосховища… Лише невеликі залишки тих природних кмплексів збереглися
вздовж берегової смуги, у тому числі на східних та північних околицях
м.Енергодару.
Додаток 3
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ ЛІСУ
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Додаток 4
ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ. ВИВЧЕННЯ ЛИСТЯ РОСЛИН.

Додаток 5
КАРТКА З ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ
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ГУРТОК «ЮНІ ОХОРОНЦІ ПРИРОДИ»
Витяг з програми
«Юні охоронці природи» (основний рівень, 1 р.н.) // Навчальні програми з
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний
профіль (збірник за загальною редакцією В.В. Вербицького), НЕНЦ, 2018 рік,
336 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства
освіти і науки України №1/11-6201 від 11.06.2018р.)
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва розділу
Вступ
Історія охорони природи в Україні
Фізико-географічні особливості рідного
краю
Природні ресурси України. Рослинний
світ та його охорона
Лісові ресурси та їхня охорона
Охорона земельних ресурсів і надр
Охорона водних ресурсів
Охорона атмосферного повітря
Якість довкілля і стан здоров'я людей
Підсумкове заняття
Разом

Кількість годин
теор
практ
усього
3
3
6
9
12
21
6
9
15
30

30

60

18
9
9
6
9
99

15
12
12
9
12
3
117

33
21
21
15
21
3
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Розділ 5. Лісові ресурси та їх охорона (33 год.)
Теоретична частина. Типи лісів України. Лісовий кодекс України (1994).
Мешканці лісу. Раціональне використання лісів, захист від шкідників, хвороб,
пожеж, своєчасне відновлення. Лісозахисні смуги. Парки, сквери, зелені
насадження у місті. Найпоширеніші дерева і кущі місцевої флори. Рослини
дендропарків, ботанічних садів. Аборигенні та інтродуковані рослини.
Рослини-символи України.
Практична частина. Екскурсії до лісу, парку, скверу. Визначення
видового складу рослин. Екскурсії до ботанічного саду, дендропарку,
лісництва. Підготовка списку реліктових, ендемічних та екзотичних рослин.
Збирання насіння дерев і кущів. Оформлення колекцій. Участь у місячнику
лісу, у Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків». Озеленення територій
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, вулиць. Догляд за
насадженнями.
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Тема заняття: «РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ, ЗАХИСТ ВІД
ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ, ПОЖЕЖ, СВОЄЧАСНЕ ВІДНОВЛЕННЯ»
2. Гурток: «Юні охоронці природи», основний рівень, 1 рік навчання.
3. Вік вихованців: 6-8 клас
4. Тип заняття: теоретичне.
5. Форма проведення заняття: комбіноване заняття з використанням групової
роботи, кейс-технології.
Тривалість заняття: 90 хв.
6. Мета: визначення комплексу практичних дій для вирішення проблем лісу на
основі їх всебічного аналізу з використанням різних видів джерел інформації.
Очікувані результати. Вихованці
знають:
- що таке «ентомофаги», «лісова реміза»;
- основні проблеми лісів України;
вміють:
- пояснювати роль лісів в житті людини; наслідки зменшення площі лісів
для природи та економіки;
- використовувати для вирішення пізнавальних задач різні види джерел
інформації: тексти, карти, гістограми, схеми, фото, відео;
- працювати у групі за алгоритмом, виконувати пошукові завдання;
- створювати сенкан;
- висловлювати аргументовану думку щодо способів боротьби зі
шкідниками лісу, заходів для зменшення кількості лісових пожеж;
- робити самоаналіз діяльності та емоційного стану за алгоритмом.
7.Обладнання: ноутбук з доступом до мережі Інтернет, фото та зображення,
технологічні картки, картки з інформаційними матеріалами, саморобні пазли,
дошка та крейда (або лист паперу А-1), стикери, олівці, фломастери.
Хід заняття
Етап заняття,
завдання,
хронометраж
1.Організаційн
ий етап (до 2
хв.).
Завдання:
Налаштувати
вихованців
на
роботу,
створити
сприятливий
емоційний фон
заняття

Діяльність керівника гуртка

Діяльність вихованців

Привітання:
Привітання (проголошують
«Доброго
дня,
мрійні віршоване привітання разом
діброви,
з керівником)
чисті джерела та синьоброві,
доброго дня, щедрі поля!
Все,
що
нам
душу
розвеселяє!»
Організація уваги.
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2. Актуалізація
знань (5-7 хв.)
Завдання:
актуалізувати
знання
вихованців, які
необхідні
для
досягнення мети
заняття

Пропонує надати стислу
характеристику
лісів
України,
користуючись
картою
та
гістограмою
(Додаток 1).

Вказує на актуальність
лісової тематики, оскільки
місто Енергодар оточене
штучними
хвойними
лісовими
насадженнями,
частина міста знаходиться в
межах
ландшафтного
заказника Іванівський бір
(Додаток 2).
3. Мотивація
Пропонує
переглянути
офіційний
ролик
(до 5 хв.)
Завдання:
Міжнародного дня лісів-2020
мотивувати
від
Продовольчої
та
вихованців
до сільськогосподарської
засвоєння
організації
ООН:
https://www.youtube.com/watch?v=
теоретичного
матеріалу, який wSGqpNTXjHs&feature=emb_title
є
основою
практичних дій
щодо
захисту
лісів

(англ.. мовою)
4. Визначення Демонструє фото №1-4
мети і завдань куточків природи навколо
заняття (3 хв.)
м.Енергодара та пропонує
Завдання:
визначити, що саме поєднує
сформулювати
світлини,
сформулювати
спільно з дітьми тему заняття (додаток 3).
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Пригадують, з’ясовують,
що:
- в Україні вкрито лісами
близько 16% території;
- найбільшу площу, вкриту
лісами, мають Волинська,
Рівненська, Житомирська…
області;
найбільша
лісистість
спостерігається у Карпатах;
- мінімальна лісистість – у
степовій зоні, в межах якої
розташована
Запорізька
область;
Отже, ліси розташовані
дуже
нерівномірно
і
фактична лісистість по всій
території України є нижчою
за оптимальну (в степовій
зоні відповідно 5,3% та 9%).
Коментують
ролик
(+ мовна компетентність).
Аргументують висновок,
щодо
необхідності
практичних
дій
для
збереження лісів на Землі, в
Україні.

Повідомляють, що бачать
на фото:
№1 - Незаконні порубки
лісів;
№2 - Наслідки лісових
пожеж;

мету і завдання
діяльності
на
занятті

№3 - «Робота» шкідників
лісу;
№4 - Хвороби лісових
рослин.
Роблять висновок, що всі
світлини
стосуються
сучасних проблем лісів, від
вирішення яких залежить їх
збереження.
Керівник гуртка разом з вихованцями формулюють тему
заняття та основні завдання, які вирішуватимуться
протягом заняття.
(важливо не тільки знати і розуміти проблеми лісів:
необхідно робити практичні кроки для їх подолання)
Результатом роботи з теми заняття буде інтелекткарта (в залежності від умов проведення заняття:
виконується крейдою на дошці, олівцями,фломастерами на
папері або за допомогою веб-сервісу).
5. Основна частина. Вивчення проблеми раціонального використання лісів,
захисту від шкідників, хвороб, пожеж…
(50 хв.)
Завдання: забезпечити супровід вихованців в ході виконання поставлених
завдань, надати необхідні рекомендації щодо алгоритму навчальних дій
5.1. Проблема
незаконної
вирубки лісів
(7-10 хв.)
Завдання:
на
основі
аналізу
інформації від
ЗМІ
зробити
висновок
про
наслідки
знищення лісів
та
способи
вирішення цієї
проблеми.

Пояснює, що ліси за
призначенням
і
розміщенням виконують
переважно
екологічні
(водоохоронні,
захисні,
санітарно-гігієнічні,
оздоровчі та інші) функції.
Ліси
є
складовою
природних комплексів, в
межах яких формується
екологічно
стабільне
середовище.

Пропонує проаналізувати
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З’ясовують,
- що наслідком вирубки лісів у
гірських районах є повені у
весняно-літній період;
- вирішити проблему можна за
допомогою
громадських
об’єднань, свідомих громадян,
які своєчасно виявлятимуть
факти незаконної рубки дерев
та проводитимуть (у співпраці
з лісництвами) акції щодо
створення
нових
лісових
насаджень, відновлення старих
ділянок лісу.

5.2. Проблема
захисту
від
шкідників
та
хвороб (20 хв.).
Завдання:
працюючи
по
групах з різними
видами джерел
вивчити
шкідників
лісу
та
визначити
ступінь
їх
небезпеки,
способи
боротьби з ними

репортаж
телеканалу
«1+1» та зробити висновок
щодо наслідків вирубки
лісів у гірських районах та
способів
вирішення
проблеми
(https://www.youtube.com/watch
?v=Qwlq-dhVTA0&vl=ru).
Розповідає
Шкідники лісу (комахи чи
хвороби) були завжди. Але
якщо
певні
фактори
сприяють
їхньому
активному розмноженню,
то
внаслідок
цього
знижується
продуктивність
(якість)
насаджень або всихають
дерева.
Серед
інших
шкідників лихо останніх
років – короїди.
Організовує роботу в
групах з вивчення двох
представників
роду
короїдів, працюючи
з
інформаційними
матеріалами (Додаток 4) за
технологічними картками
(Додаток 5).
Пропонує скласти перелік
способів
боротьби
з
короїдами за допомогою
жартівливої пісні чеських
лісничих, для яких короїд є
теж дуже небезпечним
ворогом.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=197&v=H0rQM221

Читають, відповідають на
запитання
технологічної
картки,
роблять
повідомлення, підсумовують
відповідь сенканом.
Наприклад:
1.короїд (вершинний)
2. агресивний, небезпечний
3.
точить,
заражає,
розмножується
4. лідер серед шкідників лісу
5. загроза

Повідомляють по групах
способи
боротьби
з
короїдами:
- своєчасне
виявлення
пошкоджених дерев;
- проведення санітарних
рубок;
- обробка
деревини
інсектицидами.

Висловлюють свою думку

X46Bk&feature=emb_logo

Доповнює
перелік
способів
боротьби
інформацією
про
біологічні
методи
(Додаток 6).
Пропонує відповісти на
запитання: Який (які)
способи
боротьби
з
короїдами ви вважаєте
найбільш ефективними?
5.3.
Реміза. Розповідає про
призначення та види реміз
Комплексний
(Додаток 7).
біологічний
захист лісу (10 Організовує роботу в
групах над завданням:
хв.).
Завдання:
- скласти пазл «Схема
сформувати
ремізи» (надається в 2-х
уявлення
про варіантах; працюють в
призначення,
групі з 3-4 вихованців);
складові
елементи
ремізи.

5.4.
пожежі

- прокоментувати умовні
позначки (розташування
елементів ремізи);
- зробити висновок про
загальні принципи
облаштування ремізи.
Лісові Організовує роботу над
та кейсом у парах (Додаток
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щодо ефективних методів
боротьби з короїдами.
Разом роблять висновок про
необхідність використання
досвіду інших країн та
поширення крім традиційних
ще й біологічних методів
боротьби зі шкідниками.

Збирають пазл.
Пояснюють
елементів.

розташування

Роблять висновок, що ремізу
облаштовують:
- подалі від доріг, стежок,
які
активно
використовуються;
- обов’язково
з
природною чи штучною
водоймою;
- з
ділянками
для
додаткового харчування
(підгодовування) різних
природних
ворогів
шкідників лісу (птахів,
плазунів,
комахентомофагів), умовами
для
відпочинку
та
розмноження.
Пояснюють: ентомофаги – це
хижі комахи і паразити, які
порушують життєві цикли
шкідників
і
створюють
біотичний
бар’єр
захисту
рослин.

Висловлюють припущення,
що причиною збільшення

боротьба
з
ними (10 хв.).
Завдання:
працюючі
з
кейсом
з’ясувати
причини
та
масштаби
небезпеки,
які
спричиняють
лісові пожежі.

8).
Пропонує пояснити:
- причину подій, описаних
у документах №1,2;
- зв'язок між змістом
документів №1,2 та №3.
Актуальність проблеми:
95-98 % лісових пожеж
трапляються
з
вини
населення

6. Підведення
підсумків
роботи
над
темою заняття
(10-13хв.).
Завдання:
узагальнити
інформацію
щодо проблеми
раціонального
використання
лісів, захисту від
шкідників,
хвороб, пожеж,
своєчасного
відновлення.

Організовує роботу по
групах
над
інтелекткартою «Проблеми лісів та
їх вирішення».
Створюються три групи,
кожна з яких на окремих
стикерах пише свій варіант
вирішення проблеми:
- нераціонального
використання,
незаконних порубок
лісів;
- розповсюдження
шкідників та хвороб;
- лісових пожеж.
Розповідає про системну
роботу
у
державі
з
відтворення лісів (Додаток
10).
Пропонує
пригадати,
яким чином беруть участь
у
відтворенні
лісів
вихованці закладів освіти,
громадськість.
7.
Рефлексія Організує рефлексію за
діяльності
та допомогою
прийому
емоційного
«Мапа тіла»
стану (10 хв.)

223

пожарів в Україні навесні є
підпал сухої трави при
проведенні весняних польових
робіт.
Збільшенню
площі
пожарів сприяють вітри та
тепла погода.
Пояснюють, що одним з
заходів, який має виправити
ситуацію, державна влада
обрала підвищення штрафів за
порушення правил пожежної
безпеки, зокрема, за підпал
стерні.
Обговорюють в групах шляхи
вирішення проблем, додають
свій фрагмент інтелект-карти.
Результат роботи орієнтовно
виглядає так (Додаток 9).

Повідомляють
(випереджаюче
завдання
виконують
вихованці
за
бажанням) про акції та
програми щодо відновлення
лісів (Додаток 11).

Прийом
«Мікрофон»
відповідають на запитання:
- Що
вас
змусило
задуматися?
- Що з того, що ви узнали
або навчилися робити
сьогодні, ви бажаєте

взяти з собою?
- Що вас вразило?
- До чого б вам не
хотілося повертатися?

Роблять спільний висновок про знання та способи дій, які
вивчили; про враження та почуття при вивченні теми.
Використані джерела:
- Балаушко І.В. Вплив короїдів на основні причини масового всихання
соснових насаджень Рівненської області (Дидактичний матеріал на
допомогу вчителю екології). – Рівне - 2019. – 35с.
- Сайт Товариства лісівників України. https://tlu.kiev.ua/golovna.html
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ДОДАТКИ
Додаток
ІВАНІВСЬКИЙ БІР
Іванівський бір – це ландшафтний заказник місцевого значення, який
отримав свій природоохоронний статус за Рішенням Запорізької обласної ради
№10 від 27.11.1998р. Площа бору становить 797,3 га (кв.кв .№№ 1-58га, 2120га, 3-98га, 4-81га, 5-65га, 6-20га, 11-68га, 12-56га, 13-70га, 14-72га, 15-90га).

Видовій склад лісу – різноманітний: ростуть як листяні, так і хвойні
породи дерев. Серед листяних дерев найбільш поширені робінія звичайна, клен
ясенелистий (інвазійний вид), тополі, біла та чорна, по берегах водосховища,
озер та проток – верба гостролиста. Хвойні – сосна звичайна та сосна кримська
(переважає в пропорції 7:3).
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Додаток 3
ПРОБЛЕМИ ЛІСІВ

Рис.1. Незаконні порубки лісів

Рис.2. Наслідки лісових пожеж

Рис.3. «Робота» шкідників лісу

Рис.4. Хвороби лісових рослин
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Додаток 4
СТОВБУРОВІ ШКІДНИКИ. ДОВІДНИК.
ВЕРХІВКОВИЙ КОРОЇД

Латинська назва виду: Ips acuminatus
Тип шкідника: Шкідники хвойних
порід
Біологічна класифікація
Царство: Тварини (Animalia)
Тип: Членистоногі (Arthropoda)
Клас: Комахи (Insecta)
Ряд: Твердокрилі (Coleoptera)
Підряд: Всеїдні жуки (Polyphaga)
Надродина:
Куркуліноїдні (Curculinoidea)
Родина: Короїди (Ipidae)

ОПИС
Жук
завдовжки
2,5-3,7 мм,
темно-коричневий, циліндричний, на
схилах надкрил, по краях пологої
«тачки» – по три зубці; у самця третій
зубець на кінці роздвоєний.
Яйце дрібне, біле, округле.
Личинка завдовжки до 3-4 мм,
безнога, дещо зігнута; на грудних
сегментах є мозолисті подушечки;
голова чітко виражена, світлокоричнева.
Лялечка 3,5-4 мм завдовжки,
біла, напівпрозора.
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ПОШИРЕННЯ ТА ШКОДА
Верхівковий короїд – лідер серед шкідників лісу. Трапляється повсюдно,
пошкоджує різні види сосен, ялин, рідше смереку, модрину, зрідка ялівець.
Починає заселяти верхню частину сосни, а згодом – і весь стовбур.
Комаха «відпрацьовує» деревину під корою, і через закупорку потоків
вологи дерево починає всихати. До того ж, верхівковий короїд поселяється на
сосні не сам. Він приносить із собою хворобу – гриби офіостоми. Вони
створюють так звану синяву, що швидко поширюється на весь стовбур. Таке
дерево – невиліковно хворе, а використати його можуть хіба що на дрова.
Найстрашніше ж, що верхівковий короїд повністю знищує здорове дерево
приблизно за місяць-півтора.
Суттєве збільшення популяції шкідників зумовлене, насамперед, масовим
ослабленням деревостанів через кліматичні зміни та порушення водного
живлення лісів.
Раніше, такі шкідники теж були. Але сосни «відбивалися» від вбивць
власною смолою. Наразі ж напад настільки концентрований та агресивний, що
своїми силами дерева короїда не долають. Адже на одному дереві налічують від
5 до 15 тисяч особин верхівкового короїда. Найчастіше ж комахи вражають
дерева, віком від 40 років.
У цих дерев – сухі крони і поруділа, поїдена кора. Усередині ж стовбур
дерева на верхівці повністю синій, трохи нижче – діаметр синього кола
менший, а нижня частина дерева ще здорова. Тож якщо аналізувати зруб лише
за пеньком, то можна подумати, що зрізали цілком здорове дерево. На жаль,
науковці певні – найближчих декілька років верхівковий короїд природним
чином нікуди не зникне. Натомість, шкідник поширюватиметься ще
масштабніше і вбиватиме ліси цілими масивами.
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КОРОЇД СТЕНОГРАФ (ШЕСТИЗУБИЙ)

Латинська назва виду:
Ips sexdentatus
Тип шкідника: Шкідники хвойних
порід
Біологічна класифікація
Царство: Тварини (Animalia)
Тип: Членистоногі (Arthropoda)
Клас: Комахи (Insecta)
Ряд: Твердокрилі (Coleoptera)
Підряд: Всеїдні жуки (Polyphaga)
Надродина:
Куркуліноїдні (Curculinoidea)
Родина: Короїди (Ipidae)

ОПИС
Найбільший з місцевих короїдів.
Його довжина - до 8 мм.
Форма тіла подовжена, ззаду трохи
звужена; колір блискучо-чорний або
бурий; ноги і вусики жовто-бурі; волоски
на тілі буро-жовті.
Грудної щит довгий з широкою
серединною лінією.
Надкрила з поздовжніми рядами
глибоких точок і гладкими проміжками;
на задньому кінці надкрил глибоке
поглиблення, по краях якого знаходяться
з кожного боку по 6 зубців, з яких 4-й найбільший.
Личинка 5–9 мм завдовжки;
жовтувато-біла, безнога, з жовтуватокоричневою
головою.
Лялечка
довжиною 5–8 мм; білого кольору.
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ПОШИРЕННЯ ТА ШКОДА
Великий сосновий короїд поширений на території від Західної Європи до
Примор’я. В Україні зустрічається в Криму. Поширений на Кавказі, в Сибіру і
на Далекому Сході.
Стенограф дуже поширений у хвойних лісах. Пошкоджує переважно
сосну, рідше ялину, модрину. Пошкоджує ослаблені та звалені дерева сосни,
здебільшого старі та достигаючі. Під час додаткового живлення жуки
вигризають під корою безладні ходи, які викарбовуються на заболоні.
Стенографи селяться в сосняках і ялинниках, пошкоджених комахами, що
гризуть хвою. Їх можна зустріти серед гару, в буреломі, на складах
пиломатеріалів. Шестизубі короїди воліють прогріті галявини.
Стенограф заселяє нижню та середню частини стовбурів з товстою і
перехідною корою. Запліднені самки влаштовують маткові ходи довжиною до
40 см і шириною 3-4 мм. Це найбільші тунелі серед європейських видів.
Комахи активні з весни до осені, їх активність починається в квітнітравні. У південних областях триває все літо. На більшій частині ареалу
проживання генерація однорічна. У спекотне літо при стійких високих
температурах протягом декількох місяців народжується 2-3 покоління жуків.
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Додаток 5
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА «СТОВБУРОВІ ШКІДНИКИ ЛІСУ. КОРОЇДИ»
1. Прочитайте текст, роздивіться малюнки.
2. Дайте відповіді на запитання:
2.1. Особливості морфології: розмір, колір, форма тіла, надкрила тощо.
2.2. Які породи дерев пошкоджують?
2.3. Якою є локалізація на дереві?
2.4. За якими ознаками можна встановити ураження дерева цим
шкідником?
2.5. В чому небезпека саме цього шкідника?
2.6. З чим пов’язано поширення стовбурових шкідників в останні
роки?
3. Підведіть підсумок своєму міні-дослідженню у формі сенкану.
Довідка.
Сенкан – це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово «сенкан»
походить від французького слова «п’ять» і позначає вірш у п’ять рядків.
Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно,
це іменник).
Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів
(два прикметники)
Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів
(звичайно, це дієслова).
Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює
ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
Останній рядок складається з одного слова – синоніма до першого слова,
в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.
Або ж так (формула):
1. Тема (іменник).
2. Опис (два прикметники).
3. Дія (три слова).
4. Ставлення (фраза – чотири слова).
5. Перефразування сутності ( одне слово).
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Додаток 6
ШКІДНИКИ ЛІСУ ТА БОРОТЬБА З НИМИ
За даними Державного агентства лісових ресурсів України загальна
площа всихання становить майже 395 тис. га, з яких соснові насадження на
площі понад 200 тис. га. Якщо раніше уражалися дерева віком понад 80 років,
то зараз інтенсивно всихають середньовікові насадження і навіть молодняки.
Типовою особливістю сучасної біології шкідника є формування
мікропопуляцій з високою щільністю поселення, повне освоєння всього
доступного кормового ресурсу і утворення надзвичайно концентрованих
сукупностей. На одному 60–80-річному дереві на заключному етапі суцільної
колонізації може розміщуватися 400–600 і більше родин, діє 3,5–6,8 тис. особин
жуків-батьків, які продукують 25–50 тисяч штук потомства. Щільність
поселення як на гілках, так і на стовбурі є надкритичною, а енергія
розмноження – високою. З одного га площі діючих осередків за розрахунками
вилітає 8,5–14 млн. жуків.
В європейських країнах є чималий досвід захисту лісу від короїдів. Ця
пошесть охопила ліси від Швеції до Греції. В природі, все як у людей, чим
швидше пролікувати, тим менше буде ускладнень.
У багатьох країнах налагоджене виробництво феромонів і феромонних
пасток, причому раз на декілька років змінюють препаративну форму, тому що
жуки пристосовуються і не реагують на старі препарати. Навчають собак
розпізнавати заселені дерева за звуком. Також є люди з тонким слухом, які
йдуть лісом і розпізнають заселені дерева. Використовують космічні знімки.
У Польщі, Німеччині, Австрії, Швеції та інших країнах вирішальне
значення має застосування системи якомога ранішої діагностики нападу
короїдів та ліквідація новоутворених осередків до вильоту комах, обов’язкове
видалення з лісів першого у році покоління короїдів. В Україні фактично
зрубуються вже відпрацьовані короїдом дерева.
Біологічний захист лісу з використанням птахів, що живляться комахами,
дозволяє збільшити стійкості лісостанів до пошкодження комахамишкідниками та відновити рівновагу в порушених екосистемах. Штучні житла
для синиць, повзиків та інших перелітних та зимуючих в Україні лісових птахів
є альтернативою традиційних шпаківень, які не доцільно розвішувати у лісах.
Влаштування жител для сов сприятиме зменшенню чисельності мишеподбних
гризунів у лісі, що буде корисним для збереження насіння та самосіву бука
лісового та інших цінних порід. При розвішуванні пташиних хаток, слід
звертати увагу на висотні зони гніздувань лісових птахів, що дозволить
збільшити видове розмаїття та чисельності лісових птахів
Джерело: матеріали сайту «Екоінформ» https://ekoinform.com.ua/?p=3487
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Додаток 7
ЛІСОВА РЕМІЗА
Метою створення реміз є сприяння підвищенню стійкості лісових
насаджень шляхом комплексних біологічних лісозахисних заходів. Організація
реміз, як і використання рудих лісових мурах, - важливий елемент очажнокомплексного методу збільшення продуктивності лісів.
Ремізой називаються спеціальні обгороджені ділянки серед чистих
сосняків, ялинників або березняків, в яких створюються сприятливі умови для
гніздування і додаткового харчування ентомофагів. Вони створюються в лісах,
що мають промислове значення; в лісах зелених зон; грунтово-водозахисних і
особливо цінних лісах; а також в лісах, створених штучним шляхом. При
організації реміз слід враховувати, що одна реміза захищає ділянку лісу
площею 10-25 га.
Реміза - це невелика галявина площею близько 0,1 га, де висаджуються по
периферії ягідні чагарники, а в середині - медоносні рослини. Одне зі значень
слова «реміза» - «переміщення на колишнє місце», «повертати» те, що колись
узяв.
Схема облаштування ремізи:

Лісова реміза. 1 - захисна смуга з листяних і хвойних порід; 2 - смуга
високостебельчастих трав; 3 - годівниці для птахів; 4 - купи кущів різних порід;
5 - солонці; 6 - порхалища; 7 - посіви кормових культур; 8 - годівниці для
копитних; 9 - галечники; 10 - водойма; 11 - навіси-укриття для копитних.
Джерело: http://ecoclub. *****/books/boreyko/1.htm
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Умовні позначки:
- плодові дерева

- порхалище,
поїлка для птахів

- калина, смородина

- глиниста гірка

- шипшина, малина

- піщана гірка

- жимолость, спірея

- штучна водойма

- сушняк

- мурашник

- піраміда з
старих колод

- галечник
(гравій с піском)

- штучні гніздування для
птахів і кажанів

- «квітковий конвеєр »

Джерело: https://pandia.ru/text/78/074/99082.php
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Додаток 8
КЕЙС «ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ»
Документ №1. Україна у вогні: волинський лісівник розповів, чим
загрожують пожежі в екосистемах (10.04.2020)
Джерело: Сайт «Волинські новини» https://www.volynnews.com/news/all/ukrayina-u-vohnivolynskyy-lisivnchym-zahrozhuiut-pozhezhi-v-ekosystemakh/

Ситуація, що нині складається з пожежами в екосистемах, направду
катастрофічна. Від середини березня й донині вони не припиняються по всій
Україні, щодня трапляється близько 800 загорянь. За останніми даними, тільки
за вихідні на Волині лісівникам та рятувальникам довелося гасити їх аж 67.
Документ №2. Лісові пожежі в Чорнобильській зоні: вогонь наблизився до
сховища радіаційних відходів (13.04.2020)
Джерело: https://tsn.ua/ukrayina/lisovi-pozhezhi-v-chornobilskiy-zoni-vogon-nablizivsya-doshovischa-radiaciynih-vidhodiv-1527264.html

Вогонь у Чорнобильській зоні вже охопив так званий «Рудий ліс». І тепер
стихію і від сховища радіаційних відходів «Підлісний», що поряд із ЧАЕС,
відділяє кілька кілометрів. Про це повідомив туроператор зони відчуження.
Журналісти ТСН, які побували на місці згарища, кажуть, що вогнем
знищено не лише ліси, а й 12 віддалених сіл, цвинтарі, постраждали –
тварини…
Документ №3. Верховна Рада підвищила штрафи за підпал сухостою у 18
разів (14.04.2020)
Джерело: https://tv5.zp.ua/news/verhovna-rada-pidvishhila-shtrafi-za-pidpal-suhostoju-u-18-raziv/

Верховна Рада України прийняла законопроект №2339 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо
посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного
повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)».
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах – тягне за собою накладення
штрафу на громадян від 1 тис. 500 до 4 тис. 590 грн і на посадових осіб – від 4
тис. 590 грн до 15 тис. 300 грн. Якщо це ж призвело до виникнення лісової
пожежі або поширення її на значній площі, – штраф від 4 тис. 500 грн до 15 тис.
300 грн для громадян та від 10 тис. 710 грн до 18 тис. 360 грн.
Випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та
іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя
на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу
автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та
газонів у населених пунктах… карається штрафом від 3 тис. 60 грн до 6 тис.
120 грн для громадян та 15 тис. 300 до 21 тис. 420 грн для посадових осіб.
Якщо ті ж дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного
фонду – від 6 тис. 120 до 12 тис. 240 грн.
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Тема заняття: «ЕКСКУРСІЯ ДО ІВАНІВСЬКОГО БОРУ. УЧАСТЬ У
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОМУ ПОХОДІ
«БІОЩИТ»
2. Гурток: «Юні охоронці природи», основний рівень, 1 рік навчання.
3. Вік вихованців: 6-8 клас
4. Тип заняття: практичне.
5. Форма проведення заняття: екскурсія з елементами практикуму.
6. Місце проведення: ділянка Іванівського лісництва поблизу зупинки №3
«Сосновий бір» Екологічної стежини «Світ плавнів».
Тривалість заняття: 90 хв.
7. Мета: формування навичок дослідницької та природоохоронної діяльності в
умовах лісового практикуму на території заказника місцевого значення
Іванівський бір.
Очікувані результати. Вихованці
знають:
- правила безпечної поведінки у лісі;
- що таке «лісова реміза», її елементи та принципи організації;
- ознаки ураження дерев стовбуровими шкідниками;
- морфологічні особливості короїдів: вершинного та шестизубчастого;
вміють:
- висловлювати аргументовану думку щодо актуальності проблеми
збереження та збільшення площі лісів для нашого регіону, міста;
- пояснювати переваги біологічних методів захисту лісу від шкідників;
- розпізнавати стовбурових шкідників: короїда вершинного та
шестизубчастого;
- виявляти дерева, уражені стовбуровими шкідниками;
- визначати вік сосни двома способами;
- намалювати топографічний план ділянки лісу;
- розробити простий план (3-5 пунктів) облаштування лісової ремізи;
- працювати у групі за алгоритмом, виконувати дослідницькі завдання.
7.Обладнання: інформаційні стенди Екологічної стежини «Світ плавнів»,
технологічна картка, прилад для вивчення комах, розчин чорнил, невеликий
контейнер для розміщення комах, лінійка, листи паперу, олівці; смартфони (для
фотографування та зчитування QR-кодів).
Хід заняття
Етап заняття,
завдання,
хронометраж
1.Організаційн
ий етап (до 2
хв.).
Завдання:

Діяльність керівника гуртка

Діяльність вихованців

Привітання:
Привітання (проголошують
«Доброго
дня,
мрійні віршоване привітання разом
діброви,
з керівником)
чисті джерела та синьоброві,
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Налаштувати
вихованців
на
роботу,
створити
сприятливий
емоційний фон
заняття
2. Актуалізація
знань (5-7 хв.)
Завдання:
актуалізувати
знання
вихованців, які
необхідні
для
досягнення мети
заняття

доброго дня, щедрі поля!
Все,
що
нам
душу
розвеселяє!»
Організація уваги.
Оскільки
заняття Відповідають
на
проводитиметься
на запитання:
екологічній стежині «Світ
- ліси займають не
плавнів»
у
заказнику
більше 4% площі
Іванівський бір, організує
області;
- мають
штучне
обговорення питань:
- яку площу займають
походження;
ліси
у Запорізькій
- площа бору – близько
області;
800 га;
- яке походження мають:
- найпоширеніші
природне чи штучне;
породи дерев: тополі
- якою
є
площа
(біла та чорна), верба
заказника;
гостролиста,
сосна
- які породи дерев є
звичайна та кримська,
лісоутворюючими
в
клен ясенелистий.
Іванівському лісництві Вихованці (1-2 гуртківці)
виконують
роль
Пропонує назвати правила інструкторів з правил
поведінки
у
лісі, поведінки у лісі.
користуючись
підказками
(інформаційний
стенд Наголошують
на
Екологічної стежини.Рис.1)
необхідності
збереження
режиму тиші, особливо у
весняний період (з 1 квітня
по
15
червня),
коли
відбувається
гніздування
птахів, розмноження диких
тварин.

Рис.1. Інформаційний стенд про
правила поведінки у лісі на
початку Екостежини

3. Мотивація
(до 5-7 хв.)
Завдання:
мотивувати

Оголошує
тему заняття. Аргументують
Пропонує пояснити, чому необхідність збереження та
проблема збереження та збільшення території лісів:
збільшення території лісів
- наявністю
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вихованців
до
засвоєння
теоретичного
матеріалу, який
є
основою
практичних дій
щодо
захисту
лісів

має велике значення для
нашого регіону, мешканців
міста
(обговорення
відбувається в парах чи
невеликих групах під час руху
від зупинки №1 до №2).
Зупинка
№2.
Організує
співбесіду: породи дерев, які
є сусідами на цій ділянці
лісу; характеристики берези
дніпровської (Рис.2).

промислових
підприємств;
- великої
кількості
транспорту (очищення
повітря);
- особливими
природними
та
кліматичними
умовами
(зона
напівпустелі, піщані
ґрунти – закріплення,
зниження
температури);
- потепління тощо.

Рис.2. Інформаційний стенд
зупинки №2 «Березова колка»

4. Визначення
мети і завдань
заняття (10 хв.)
Завдання:
сформулювати
спільно з дітьми
мету і завдання
діяльності
на
занятті

Оголошує
проведення
«мозкового штурму» під час
переходу від зупинки №2 до
№3
(необхідно
добре
роздивитися навколо себе,
згадати карту місцевості
тощо), щоб аргументувати
використання
саме
біологічних
методів
боротьби зі шкідниками на
території Іванівського бору.

Запитує: В якій формі
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Доводять
необхідність
використання
саме
біологічних
методів
боротьби зі шкідниками
такими фактами:
- близькість
ділянок
Іванівського лісництва
до спальних районів
міста, зони відпочинку
городян;
- територія
бору
є
рекреаційною зоною,
яку
енергодарці
активно відвідують;
- окремі
ділянки
Іванівського
бору
межують з водноболотними угіддями,
як є середовищем
існування
багатьох
видів птахів та ін..
живих організмів;

можна організувати
застосування біологічних
методів боротьби зі
шкідниками?

- враження
штучного
лісу не є надто
масштабним.
Розповідають
про
організацію реміз.
Керівник гуртка разом з вихованцями формулюють тему
та основні завдання, які вирішуватимуться протягом
заняття (важливо не тільки закріпити знання щодо
ураження лісів шкідниками та способів боротьби з ними, а й
оволодіння
навичками
розпізнавання
шкідників,
облаштування ремізи, проведення досліджень).
Результатом роботи з теми заняття будуть висновки за
підсумками обстеження пошкоджених дерев, поповнення
колекції ЕЦТКС зразками шкідників лісу, план ремізи.
5. Основна частина. Практикум з оволодіння навичками виявлення та
розпізнавання стовбурових шкідників лісу, облаштування лісової ремізи.
(50 хв.)
Завдання: забезпечити супровід практичної діяльності вихованців в ході
проведення досліджень, виконання дослідницьких завдань.
5.1.
Пропонує
Знаходження
1) виконати попереднє
завдання «Впізнайте
дерев,
шкідника
та
ушкоджених
визначте
ознаки
стовбуровими
кожного з видів
шкідниками, та
короїда»
(Додаток
розпізнавання
1).
шкідників (до
2) Знайти
уражені
15 хв.).
Завдання:
дерева;
навчитися
3) Знайти
та
розпізнавати
розпізнати короїдів,
шкідників
та
користуючись
ознаки
приладом
для
враження дерев
вивчення
комах
стовбуровими
(Додаток 2).
шкідниками.
(завдання
раціонально
виконувати в групах по 3-4
вихованці)
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З’ясовують, якому з короїдів
належить зображення, та які
ознаки
характеризують
кожного.
Знаходять уражені дерева:
- вершинним
короїдом
(характерна
синява
деревини
на
зрізі,
пошкодження середньої
та вершинної частини
стовбура);
- шестизубчастим
короїдом (великі ходи –
до 40 см) (Рис.3).
Роздивляються
та
розпізнають
короїдів,
пояснюють свої висновки
(Рис.4).

Рис.3. Сліди «роботи» короїдів

Рис.4. Шкідник

5.2.
Дослідження
наслідків
діяльності
стовбурових
шкідників (20
хв.).
Завдання:
оволодіти
навичками
проведення
дослідження
уражених
шкідниками
дерев.

Організовує роботу в
групах з визначення віку
уражених
стовбуровими
шкідниками сосен.
Групи отримують різні
завдання: встановити вік
уражених сосен, які
1) ще
ростуть,
по
мутовках;
2) були зрубані під час
санітарної
рубки
лісу,
по
річних
кільцях (Додаток 3).

Знайомляться з довідковим
матеріалом, рекомендаціями
щодо виконання практичного
завдання
Виконують
підрахунки,
заносять дані у таблицю
(Рис.5).

Рис.5. Рахуємо вік сосни по річних
кільцях

Роблять висновок про те, що
досліджені зразки мають вік
від 25 до 45 років. Це дуже
велика
втрата,
оскільки
найпродуктивніший вік дерев
– від 15 до 100 років.
Характеризують
видовий
склад пошкоджених сосен.
Звертають увагу, що велика
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кількість зрубаних дерев має
характерну синяву – ознаку
пошкодження грибком, який
приносять із собою вершинні
короїди (Рис.6).

Рис. 6. Синява – ознака грибкового
ураження деревини

5.3.
Облаштування
ремізи
для
організації
біологічного
захисту лісу (20
хв.).
Завдання:
вивчити умови
та спланувати
роботи
з
облаштування
лісової ремізи.

Організовує роботу в
Досліджують
ділянку,
групах над завданням:
малюють план (Рис.8).
- дослідити ділянку лісу
100х100м (рельєф,
рослинність тощо);
- намалювати план ділянки
з використанням
топографічних знаків.
Консультує та
супроводжує виконання
завдань (Рис.7).
Рис.8. План ділянки лісу

Рис.7. Консультація керівника

Організує обговорення:
- Чи має ділянка риси
природної ремізи? Які
саме?
- Які елементи лісової
ремізи
необхідно
створити,
щоб
збільшити її захисний
потенціал?
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Пояснюють, що на ділянці є
листяні та хвойні породи,
чагарники; русло струмка,
вздовж якого є поодинокі кущі
смородини, ростуть декілька
видів трав’янистих рослин;
вона розташована в стороні від
доріг та лісових стежок.
Роблять
висновок
про
наявність декількох елементів
лісової ремізи.
Представляють
плани
облаштування ремізи (за
погодженням з Кам’янськоДніпровським лісництвом):
- Виготовлення
та

6. Підведення
підсумків
роботи
над
темою заняття
(5 хв.).
Завдання:
узагальнити
інформацію, яку
отримано в ході
практичної
роботи.

7.
Рефлексія
емоційного
стану (4 хв.)

розвішування синичників,
шпаківень (весна);
- Висаджування
кущів
смородини,
малини,
Пропонує спланувати
роботу з подальшого
шипшини (весна або осінь);
облаштування ремізи: 3-5
- Створення пірамід зі старих
заходів з визначенням
колод, розкладання куп
строків виконання.
сушняку
–
створення
сприятливих
умов
для
розмноження тварин та
комах-ентомофагів
(постійно);
- Розвішування
годівниць
(взимку).
Приступають до реалізації
плану:
укладають
купи
сушняку
по
периметру
ділянки.
Підсумовує результати Обговорюють
підсумки
роботи у співбесіді з роботи по запитаннях.
вихованцями. Орієнтовні
запитання:
- За якими ознаками ви
впізнаєте стовбурових
шкідників лісу?
- Чому «робота» короїдів
є дуже небезпечною для
хвойних лісів?
- Які елементи лісової
ремізи знаєте, яким
чином реміза виконує
функцію
біологічного
захисту
лісу
від
шкідників?
Організує рефлексію по Оцінюють свою діяльність за
запитаннях:
допомогою
прийому
- Чому я навчився?
«Мікрофон» (відповідають по
- Чому я хочу навчитися? черзі на запитання).
- Що
мене
вразило
(приємно або навпаки)?
Роблять спільний висновок про знання та способи дій, які
вивчили; про враження та почуття при вивченні теми.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ВПІЗНАЙТЕ ШКІДНИКА ТА ВИЗНАЧТЕ ОЗНАКИ КОЖНОГО З ВИДІВ
КОРОЇДА

А

1. Довжина до 8 мм.
2. Довгий грудної щит з
широкою
серединною
лінією.
3. На
задньому
кінці
надкрил по краях з
кожного боку по 6
зубців.
4. Довжина 2,5-3,7 мм.
5. По
краях
пологої
«тачки» – по три зубці; у
самця третій зубець на
кінці роздвоєний.
6. Приносить
з
собою
гриби офіостоми, які
викликають
синяву
деревини.
7. Форма тіла подовжена,
ззаду трохи звужена.
8. Форма тіла циліндрична.
9. Ноги і вусики, волоски
на тілі буро-жовті

Ключ до завдання:
А – вершинний короїд (4, 5, 6, 8)
Б – шетизубчастий короїд (1,2, 3, 7, 9)
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Б

Додаток 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІДНИКІВ

244

Додаток 3
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА. ВІК ДЕРЕВ
1. Знайдіть не менше 5-7 дерев сосни, пошкоджених стовбуровими
шкідниками.
2. Визначте вид сосни (скористайтеся інформаційним стендом Екостежини
зупинка №3 – Рис.1, матеріалами сайту Екостежини «Світ плавнів» Рис.2).

Рис.1. Інформаційний стенд зупинки №3
Екостежини «Світ плавнів»

Рис.2. QR-код сторінки сайту
Екостежини «Сосновий бір»

3. Підрахуйте вік дерев:
- для зростаючих дерев – по мутовках;
- для зрубаних дерев – по річних кільцях.
4. Занесіть дані до таблиці
№ зразка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид сосни

Вік

Середній вік дерев
5. Зробіть висновок про небезпеку поширення стовбурових шкідників.
ДОВІДКА
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СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ СОСНИ
1. По мутовках
Мутовками називають ряди гілок, розташованих приблизно на однаковій
висоті віялоподібно. Хвойні дерева щорічно випускають нові ряди гілок.
Найлегше підраховувати мутовки на молодих хвойних деревах. У високих
зрілих дерев може бути не видно верхівки, і їх зростання відрізняється меншою
регулярністю.
Знайдіть самий нижній ряд гілок, за яким має слідувати гладкий ствол, а
потім наступний ряд гілок. Ці ряди і є мутовки - підрахуйте їх кількість до
самої верхівки дерева.
Зверніть увагу на вузли і сучки на стовбурі, де раніше могли рости гілки, їх слід додати до числа мутовок. Крім того, при підрахунку віку сосни до
кількості мутовок треба додати число 3, оскілки перші мутовки у цього дерева
з’являються у трирічному віці.
Цей спосіб – найпростіший. Він дає не дуже точний результат, проте є
безпечним для дерева.
2. По річних кільцях
Дерева, що виростають у кліматичних зонах із сезонним кліматом, улітку
й узимку ростуть неоднаково: основний ріст відбувається влітку, узимку ж ріст
сильно уповільнений. Розходження умов приводить до того, що деревина, що
наростає взимку й улітку, відрізняється своїми характеристиками, у тому числі
щільністю й кольором. Візуально це проявляється в тім, що
деревний стовбур на поперечному розпилі має чітко видиму структуру у
вигляді набору концентричних кілець. Кожне кільце відповідає одному року
життя дерева («зимовий» шар тонше й візуально просто відокремлює одне
«літнє» кільце від іншого).
Підрахунок треба вести від центру до периферії. Рахувати або тільки
темні кільця, або тільки світлі – весняно-літній приріст.
Щоб краще було рахувати кільця, можна зачистити спіл дерева
наждачним папером та підфарбувати синькою або чорнилами.

НАВЧАЛЬНА ГРА «ЗНАВЦІ ЛІСУ»
Запропонована навчальна гра сприяє підвищенню інтересу до вивчення
природничих дисциплін, вирішення екологічних проблем, розвитку
інформаційної компетентності, допомагає сформувати навички групової роботи
(комунікаційна компетентність), вольові якості.
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Обладнання: гаджети, підключені до
мережі Інтернет, проектор, програми
Microsoft Office Word.
Реквізит:
- Два стола зі стільцями по
периметру для команд;
- Стільці для глядачів;
- Пісочний годинник на столах;
- Свистки (для подачі звукового
сигналу);
- Медалі з написом «Переможці гри
«Своя гра»
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ГРИ «ЗНАВЦІ ЛІСУ»
(за механікою телевізійної гри «Своя гра»)
1. Гра
проводиться
між
командами. В команді грає
не більше 6 чоловік.
Одночасно грають всі
команди.
2. Учасникам пропонується
чотири
теми.
Кожна
темаскладається з 5 питань
різного ступеню складності
від 10 до 50 балів.
3. Перед початком гри команди отримують бланки для відповідей.
4. Капітани команд тягнуть жереб, щоб визначити, яка команда почне гру. У
разі правильної відповіді команда отримує кількість балів, які
відповідають вартості питання.
5. Якщо ж команда дає неправильну відповідь, то право відповіді на це
питання переходить до іншої команди.
6. Ведучий оголошує назву теми, потім зачитує питання. Після озвучення
кожного питання теми ведучий робить паузу на 15-20 секунд для
обговорення командами відповіді.
7. Перемагає команда, яка набрала більшу кількість балів.
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ЗАВДАННЯ ГРИ
Тема: Флора і фауна нашого лісу
10
балів:
Найбільший
Запорізької області

хижак

(вовк)
20 балів: Територія, зайнята густою
дерев’янистою рослинністю
(ліс)
30 балів: Як можна визначити вік
зрізаного дерева?
(за кількістю річних кілець)
40 балів: Хижий птах, занесений до
Червоної
книги
України,
що
харчується рибою
(орлан білохвіст)
50 балів: Під яким деревом в
українському фольклорі зустрічаються
закохані?
(під вишнею)
Тема: Орієнтування у лісі
10 балів: Полярна зірка завжди точно
знаходиться
(північ)
20 балів: Зорієнтуватися на місцевості
- це..
(визначити своє місцеперебування
щодо сторін горизонту)
30 балів: Азимут – це
(кут між напрямком на північ і на
якийсь предмет на місцевості)
40 балів: Якому напрямку відповідає
азимут 180°?
(півдню)
50 балів: На поодиноких деревах, що
ростуть на галявинах гілля і листя
густіше знаходиться
(з південного боку)
Тема: Безпека у лісі
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10 балів: Перед походом до лісу я
повинен…
(повідомити про те, куди збираюся)
20 балів: У лісі я повинен…
(запам'ятовувати орієнтири під час
руху)
30 балів: Якщо я заблукав, я мушу…
(зберігати спокій та уникати паніки)
40 балів: Моя похідна аптечка
обов’язково має містити…
(перев’язувальні матеріали та
знезаражувальні препарати)
50 балів: На якій відстані (м) в
спекотну погоду слід розводити
вогнища в хвойних лісах
(50м)

Тема: Історія Великого Лугу
10
балів:
Козаки
говорили:
«Запорізька Січ – мати, а Великий Луг
(батько)
20 балів: Скільки Запорізьких Січей
повністю
затоплені
Каховським
морем?
(5)
30 балів: Хто із звірів Великого Лугу
зник назавжди?
(тарпан)
40 балів: Хто з давньогрецьких вчених
у своїх творах згадував плавні
Великого Лугу?
(Геродот)
50 балів: Назвіть найбільший острів
Каховського водосховища
(Архіпелаг Великі та Малі Кучугури)
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ГРИ.
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
Велігорська Світлана Віталіївна – завідувач методичного відділу КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
Методичні рекомендації підготовлено за сприяння Чернігівського обласного
управління лісового та мисливського господарства, Чернігівської обласної
організації товариства лісівників України
Людина і природа – нерозривна єдність, яку нелегко пізнати через
складність взаємовідносин суб’єктивних уявлень та об’єктивної реальності.
Однією із ефективних форм роботи щодо вивчення природи є дослідницька
діяльність, в ході якої відбувається безпосереднє спілкування юних
дослідників з природними об’єктами, набуваються навички наукового
експерименту, розвивається спостережливість, пробуджується інтерес до
вивчення певних екологічних питань.
Дослідження – це найбільш делікатний спосіб взаємовідносин людини із
світом, шлях, який дозволяє побачити та зрозуміти світ таким, яким він є.
Дуже важливо щоб, кожна людина з дитячих років не звеличувала себе над
світом, а намагалася вивчити його, пізнати і зрозуміти його устрій та
внутрішні взаємозв’язки, здивуватися його складності, різноманіттю, красі.
Саме включення до досліджень найбільш ефективно дозволяє доторкнутися
до світу у його суті, виробити в собі ту саму «екологічну свідомість».
Дослідницька діяльність дозволяє застосувати теоретичні знання учнів
на практиці, а також сприяє розвитку самостійності і пізнавального інтересу
дітей. Ефективність дослідницької роботи учнівських лісництв може бути
набагато якіснішою, якщо її проводити за єдиними чи скоординованими
програмами та методиками, які у наш час практично відсутні. Відновити цю
прогалину – головна мета цього навчально-методичного посібника, завдання
якого полягає в тому, щоб запропонувати юним дослідникам цікаві з
наукової точки зору та практичного боку теми досліджень, навчити
сучасним дослідницьким методикам та основним принципам ведення
науково-дослідницької роботи.
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ВСТУП
Сучасні тенденції розвитку цивілізації, розвиток індустрії і виробнича
активність людини змінюють вигляд планети. Прийшов час усвідомити, що
природні багатства не є невичерпним джерелом, із якого можна черпати
безмежно. Населення, яке зайняте в теперішній час переборюванням проблем
соціально-економічного характеру, не усвідомлює наближення екологічної
катастрофи та байдуже ставиться до збереження природи і захисту
оточуючого середовища. Крім того, ті біологічні ресурси, які є в наявності,
нещадно експлуатуються заради задоволення потреб. Особливо потерпають
лісові та водні екосистеми. Однією із актуальних проблем сучасності є
скорочення та деградація лісів планети.
Протиріччя, які виникли через взаємодію в системі «суспільства та
природа», необхідно вирішувати цивілізованим шляхом, на основі наукових
підходів до природовикористання та збереження оточуючого середовища і
підвищення професійної відповідальності в галузі екології та
природокористування. Кожна людина так чи інакше пов’язана з природою.
Саме тому підвищення екологічної грамотності населення «від малого до
великого» є сучасним актуальним завданням.
Учнівські лісництва як об’єднання учнів покликані прищеплювати у
школярів любов до природи рідного краю та його лісових багатств,
формувати трудові вміння і навички в галузі лісівництва та лісорозведення,
охорони природи і раціонального природокористування. Закріпляти та
поглиблювати знання, підготовку до усвідомленого вибору професії.
У наш час дослідницька діяльність старшокласників стає важливою
формою навчальної роботи та необхідним засобом розвитку самостійного
творчого підходу учнівської молоді до життя.
Основними завданнями дослідницької діяльності учнів є:
 формування інтересу до пізнавальної, творчої експериментальнопрактичної діяльності;
 створення умов для соціального та професійного самовизначення
школярів;
 удосконалення дослідницьких вмінь та навичок школярів;
 розвиток творчих здібностей та особистісних якостей учнів;
 орієнтування на подальший вибір професій та навчання у відповідного
профілю навчальному закладі.
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Навчальні дослідження розглядаються у педагогіці як діяльність,
спрямована на створення нових цінностей, важливих для розвитку
особистості, на основі самостійного набуття учнями суб’єктивно нових
знань.
Навчально-дослідницька
діяльність
в
учнівських
лісництвах
здійснюється з метою залучення учнів до дослідницької роботи щодо
збереження, вивчення і відновлення лісових екосистем, сприяння навчанню
членів учнівських лісництв основам лісогосподарських наук та їх
професійної орієнтації; підвищення освітнього рівня юних лісівників та
придбання ними навичок проведення дослідницької роботи; залучення
школярів до лісоприродоохороної діяльності.
Дослідницька діяльність не має завершуватися на первинній обробці
матеріалів. Юним лісівникам за допомогою дорослих наставників та
науковців слід спромогтися дати відповідь на цілий ряд питань, щоб
результати досліджень стали логічним та зрозумілим для дослідників
ланцюгом, щоб вони бачили кінцевий результат та оцінку своєї
дослідницької діяльності.
Представлення дослідницьких робіт юних лісівників на обласних
змаганнях, Всеукраїнському зльоті лісівників та їх подальше оцінювання
відкриває шлях до суспільного визнання їх здобутків, отримання призів,
нагород та створює певні перспективи для подальшого професійного
навчання.
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РОЗДІЛ 1.
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВАХ

В наш час як ніколи актуальним є питання зміни ставлення до природи
та забезпечення відповідного виховання і освіти нових поколінь. Кожен
житель планети повинен усвідомити, що майбутнє пов’язано з гармонічним
відношенням людини і природи. І нова моральність, і нові знання, і новий
менталітет, і нова система цінностей повинні створюватися і виховуватися з
дитинства. Важливою ланкою сучасної освіти є екологічне виховання і
навчання.
Завдання
загальноосвітньої
школи,
лісогосподарського
підприємства полягає не лише в тому, щоб сформувати у дітей певний об’єм
знань про природу, але й сприяти набуттю навиків наукового аналізу явищ
природи, усвідомленню взаємодії природи і суспільства, розумінню
значимості своєї практичної допомоги природі.
Метою організації навчально-дослідницької діяльності в учнівських
лісництвах є залучення учнів до дослідницької роботи, набуття ними навичок
постановки дослідів, проведення дослідницької роботи.
Основним об’єктом дослідницької діяльності в учнівських лісництвах є
ліс як екосистема, його компоненти, зв’язки і процеси, які в ньому
відбуваються в природному стані і під впливом діяльності людини.
Перспективи розвитку цієї діяльності в учнівських лісництвах
збільшуються при встановленні тісних контактів навчальних закладів з
лісогосподарськими підприємствами, які дають можливість юним
дослідникам використовувати свої лісові території як лабораторію в природі.
Значних результатів з наукового і практичного боку можна досягнути лише у
тісній взаємодії з профільними ВНЗ і при безпосередній участі вчених і
спеціалістів у керівництві окремими дослідницькими темами. Велике
значення має практична спрямованість проведених дослідів.
Навчальне дослідження розглядається у педагогіці як діяльність,
спрямована на створення якісно нових цінностей, важливих для розвитку
особистості, на основі самостійного набуття учнями суб’єктивно нових,
значущих для них знань. Головна мета проведених досліджень не лише
кінцевий результат (знання), але й сам процес, в ході якого розвиваються
дослідницькі здібності учнів за рахунок набуття ними нових знань, вмінь та
навичок, тренування уже розвинених, розширення кругозору, зміни своєї
мотивації і становлення в молодіжному середовищі (таблиця 1.1., 1.2.).
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Мета і завдання організації дослідницької діяльності
Таблиця 1.1.
Цілі організації
дослідницької діяльності
Формування творчої
активності
Розвиток самостійності

Шляхи дій керівника
учнівського лісництва
Залучити учнів до активної
пізнавальної діяльності
Навчити користуватися
науковою літературою із
фондів бібліотек і
матеріалами сучасних
інформаційних технологій

Заплановані результати
Вміння формулювати мету і
завдання досліджень
Формування навичок в роботі
з різними джерелами
інформації, систематизації та
узагальнення отриманих
даних

Навчання прийомам
дослідницької діяльності,
методам, принципам,
формам і способам
наукового дослідження,
наукового пізнання

Навчити методам проведення
досліджень

Вміння користуватися
різними дослідницькими
методами при вирішенні
поставлених завдань

Формування мотивації
дослідницької діяльності

Сформувати пізнавальні і
соціальні мотиви

Вміння робити аргументовані
висновки, які відповідають
поставленій меті і завданням,
що вирішуються

Створення умов для
самореалізації учнів через
виконання досліджень

Розвивати навики публічного
виступу і захисту своїх
поглядів перед
компетентною аудиторією

Розвиток здібностей до
самостійного усвідомлення
проблеми

Основними видами навчально-дослідницької діяльності в учнівських
лісництвах є наступні:
 проблемно-реферативний – аналітичне співставлення даних різних
літературних джерел з метою висвітлення проблеми і проектування
варіантів її розв’язання;
 аналітико-систематизуючий – спостереження, фіксація, аналіз, синтез,
систематизація кількісних і якісних показників процесів і явищ, що
вивчаються;
 діагностико-прогностичний – вивчення, відслідковування, пояснення і
прогнозування якісних і кількісних змін систем, явищ, процесів, які
вивчаються, як вірогідність судження про стан у майбутньому;
 винахідницько-раціоналізаторський
–
удосконалення
існуючих,
проектування і створення нових пристроїв, механізмів, приладів;
 експериментально-дослідницький – перевірка передбачень і підтверджень
чи спростування гіпотези;
 проектно-пошуковий – пошук, розробка і захист проекту;
 виступ на науково-практичних конференціях, публікація результатів
дослідницької роботи у наукових виданнях.
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Етапи організації дослідницької діяльності
Таблиця 1.2.
Етапи
1. Етап вступу
у пошукову
дослідницьку
діяльність

Мета
Формування
умінь роботи з
науковою
літературою,
проводити
спостереження,
планувати
експеримент

Завдання
Створити опорну
базу
знань,
необхідних
для
проведення
конкретного
дослідження,
виробити конкретні
уміння
Навчити методиці
роботи з науковотехнічною
інформацією,
самостійному
складанню плану
досліджень,
проведенню
спостережень

Вимір, прояв
Визначення загального рівня
сформованості
знань
і
системи вмінь через бесіди,
окремі конкретні завдання,
розгляд конспектів вивченої
літератури

Рівень оволодіння основними
дослідницькими
вміннями,
будь-яка
інформація
2. Етап набуття
Орієнтація на
сприймається , не лише як
учнями
набуття учнями
конкретне
позначення
деякого
достатнього
предметів і дій,
а як
досвіду
досвіду
спонукання
дослідницької
дослідницької
до співставлення окремих
діяльності
діяльності
явищ встановленню між ними
взаємозв’язку
Побудувати
Знаходження зв’язків між
систему знань і явищами,
систематична
3. Етап власне
методів
їх робота
з
науковою
Висунення гіпотез
дослідницької
використання для літературою,
самостійна
та їх захист
діяльності
проведення
робота
щодо
підбору
певного
необхідної літератури
дослідження
До критеріїв оцінювання дослідницької діяльності слід віднести:
 актуальність обраного дослідження;
 якісний аналіз стану проблеми, який відображає ступінь обізнаності автора із сучасним
станом проблеми;
 наявність власних оригінальних ідей;
 володіння автором спеціальним і науковим апаратом;
 теоретична і практична значимість досліджень;
 новизна отриманих результатів;
 грамотність оформлення і захисту результатів досліджень.

Тематика дослідницьких робіт може бути пов’язана із вивченням ходу та
успішності росту культур різних порід і різних схем змішування лісових
насаджень; зв’язків між ґрунтом і продуктивністю лісу; проведення дослідів
по селекції, інтродукції швидкоростучих і цінних порід; створення
географічних культур; удосконалення та застосування новітніх технологій
вирощування сіянців, саджанців у відкритому та закритому ґрунті,
діагностування мінерального живлення тощо. Дослідницька діяльність в
учнівських лісництвах повинна стати однією із перспективних форм
практичної та екологічної діяльності школярів в рамках освітнього процесу.
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РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
В УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВАХ

2.1. Дослідницька робота на тему:
«Ведення фенологічних спостережень за деревними рослинами»
Мета роботи: вивчення сезонної періодичності розвитку основних
лісоутворюючих порід, виявлення їх основних фенологічних фаз, а також
деревних рослин, які мають цінні харчові і лікарські властивості.
Завдання:
1. Виявлення основних фаз розвитку деревних рослин.
2. Вивчення строків проведення основних лісогосподарських заходів і
складання календарного плану робіт на підприємстві (учнівському
лісництві).
3. Проведення метеоспостережень.
4. Аналіз впливу погодних умов на розвиток вегетативних і генеративних
органів деревних рослин.
Теоретичні відомості. Фенологія – це система знань про сезонні явища
природи, про строки їх настання і причини, які визначають ці строки. У 1853
році цей термін (грец. phainomena – явище і логія; дослівно – наука про
явища) було запропоновано бельгійським ботаніком Ш. Морраном.
Завдяки фенологічним спостереженням, у лісовому господарстві можливе
встановлення оптимальних строків при здійсненні наступних заходів:
створення лісових культур і догляд за ними; захист лісу від шкідників,
хвороб та розробка заходів профілактики; збір насіння деревних та
чагарникових порід для наступного висіву у розсадниках, теплицях, коробах;
заготівля цінної лікарської сировини; збір, заготівля дикорослих плодів і
ягід; вегетативне розмноження деревних рослин (наприклад, з метою
створення лісонасінних плантацій, вирощування декоративного садивного
матеріалу, тощо); створення плодово-ягідних, горіхоплідних плантацій.
Знання закономірностей сезонної динаміки розвитку рослин дозволяє
грамотно організувати ці заходи на виробництві, раціонально
використовувати робочу силу і обладнання.
Об’єкт досліджень. Необхідно визначити основні фенооб'єкти, за якими
будуть здійснюватися фенологічні спостереження. Відбираються модельні дерева
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різних порід. Причому краще обирати об’єкти для досліджень всередині
природної популяції, виключаючи нехарактерні для даної місцевості умови
(зниження або підвищення рельєфу, відкриті чи надмірно загущені ділянки).
Далі необхідно розробити маршрут, за яким будуть здійснюватися
фенологічні спостереження. Зміни погоди (температура повітря, кількість
опадів) можуть прискорити чи уповільнити настання фенофаз. Саме тому
слід враховувати кліматичні умови. Для цього щоденно необхідно фіксувати
температуру повітря.
Матеріали і обладнання: термометр для вимірювання температури
повітря, фотоапарат, журнал для нотаток, олівець, лінійка, визначник
деревних порід.
Хід роботи
1. Облік фенологічних фаз.
Для польових записів зручно застосовувати великі журнали, розліновані
на графи, до яких заносять спостереження. Зліва сторінки наводиться список
видів, в якому рослини перераховуються у порядку відвідування їх
спостерігачем. Вгорі сторінки записуються дати спостережень і проти
кожного виду відповідні їм фенологічні формули, які відображають стан
вегетативних і генеративних органів (таблиця 2.1). У період росту рослин
спостереження повинні проводитися не рідше 2-х разів на тиждень. Під час
найбільш швидкого розвитку рослин (особливо навесні) спостереження
проводяться частіше, майже щодня.
Характеристика фенологічної фази за датами
(приклад оформлення записів у журналі польових досліджень)
Таблиця 2.1.
№
з\п
1.
2.

Вид рослини
(українська,
латинська)
Сосна звичайна
(Pinus sylvestris)
Черемха
звичайна
(Padus avium)

Фенологічна фаза
Дата
18.04

Дата
25.04

Дата
30.04

і т.д.

-

-

1Пб1

2Пб1

1Пч1

2Пч1

1Пч2

….

Для комплексного оцінювання сезонного розвитку рослин за кожною
фазою спостережень відмічають кількісні показники, встановлюючи їх
шляхом візуального обліку числа органів, які вступають у фенофазу в межах
всієї крони рослин. Кількісні показники записують цифрами перед умовними
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позначеннями фенофази: 1- у спостерігаємо фазу вступило менше 50%
органів; 2 – у фенофазу вступило більше 50% органів.
Наприклад, запис для черемхи звичайної на 16.05.2013 р. 2Л22П611Ц3
буде означати, що листки повністю відокремилися, прийняли властиву їм
форму, але не досягли зрілих розмірів, на половині пагонів, що ростуть,
відокремилися бутони.
Для короткого опису сезонного розвитку рослин та діагностики
фенологічних фаз доцільно використовувати формули, які наведені у таблиці
2.2.

№
з\п
1

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Інформаційні матеріали щодо діагностики фенологічних фаз
Таблиця 2.2.
Позначення
фенофази
Назва фенофази
Ознаки настання фенофази
(формула)
2
3
4
Хвойні породи
Бруньки збільшуються в розмірах, звільняються
Набухання
від
смоляного
покриву,
спостерігається
Пб1
вегетативних
розпушення і відвернення назовні покривних
бруньок
лусочок і зміна забарвлення бруньки
Розпускання
Фаза починається з моменту звільнення молодої
Пб2
вегетативних
хвої від брунькових покривів
бруньок
Початок
росту У хвойних зазвичай збігається з фазою
Пб3
пагонів
набрякання бруньок
Закінчення росту Визначається припиненням лінійного росту
Пб4
пагонів
пагонів
Повне
Визначається за утворенням на пагонах захисної
О2
одеревіння
пробкової тканини, зазвичай більш темного
пагонів
кольору, ніж молодий пагін
Початок
Л1
відокремлення
Фіксується за розходженням верхівок хвої
хвої
Повне
Починається, коли молода хвоя внаслідок росту
Л2
відокремлення
пагона і свого власного зростання перестає
хвої
стикатися одна з одною по всій довжині
Свідчить про закінчення вегетації і переходу
Осіннє
рослин у стан зимового спокою. У листопадних
Л3
пожовтіння хвої хвойних (модрина) фаза фіксується повністю, а у
вічнозелених (сосна, ялина) частково
Початок фази встановлюється шляхом
Л4
Опадання хвої
струшування гілок або за наявності опалої хвої
під деревом
Утворення
Брунька досягає нормальної величини, луски
зимової
Пч
пробковіють, стають коричневими або бурими,
верхівкової
вкриваються смолою
бруньки
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Продовження таблиці 2.2.
1

2

3
Розпускання
генеративних
(квіткових)
бруньок

4
Стробіли («квітки» хвойних рослин) починають
звільнятися від плівчастих брунькових покривів.
Чоловічі бруньки розкриваються на 1-3 дні
раніше від жіночих
Визначається початком висипання пилку з
Початок
чоловічих стробил при струшуванні гілок. Жіночі
«цвітіння»
стробіли досягають властивих їм розмірів і
(опилення)
забарвлення
Кінець «цвітіння» Всі колоски відзапилювалися. Яскраві тони в
(опилення)
забарвленні чоловічих стробілів зникли.
Формування
Краї насіннєвих лусок жіночих стробіл
шишки
змикаються, починають розростатися.
Повне дозрівання Шишки набули форму і колір, властиві зрілим
шишок
шишкам.
Опадання перших зрілих шишкоягід ялівцю і
Розсіювання
тиса, розсипання шишок ялиці, висипання
насіння
насіння з шишок інших хвойних.
Листяні породи
Набухання
На бруньках між криючими лусками з’являються
вегетативних
світлі смужки, облямівки або куточки. Бруньки
бруньок
збільшуються в розмірах
Розпускання
З-під брунькових лусочок з’являється зелений
бруньок
конус (кінчики) листя
Початок
Відмічають у період, коли стає можливим
лінійного росту промацати пальцями приховану в зростаючому
пагонів
листі верхівку зростаючого пагону
Закінчення
Розгортання останніх листків і закладання
лінійного росту
верхівкової бруньки
пагонів
Опробковіння
Зелене
забарвлення
зростаючих
пагонів
пагонів по всій змінилося на забарвлення зрілих пагонів,
довжині
властиву даному виду
Облиствлення
Поява молодих листочків, ще згорнутих або
пагонів
складених
Листки повністю Листові пластинки розгорнуті, набули властивої
відокремилися
їм форми, але не досягли нормального розміру
Завершення росту
Листки набули властивої їм форми, розміру і
і
визрівання
забарвлення
листків
Розфарбування
Поява в кроні повністю розфарбованих в осінні
листків
тони листків

11

Ц2

12

Ц4

13

Ц5

14

ПЛ1

15

ПЛ3

16

ПЛ4

17

Пч1

18

Пч2

19

Пб1

20

Пб2

21

О2

22

Л1

23

Л2

24

Л3

25

Л4

26

Л5

Опадання листків

27

Ц1

Набубнявіння
квіткових
бруньок

Збільшення розмірів і розбіжність приквіткових
лусок генеративних бруньок

28

Ц3

Бутонізація

Відзначається за відокремленням у суцвіттях і на
пагонах бутонів
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Продовження таблиці 2.2.
1

2

3

29

Ц4

Початок цвітіння

30

Ц5

31

Пл1

32

Пл2

33

Пл3

34

Пл4

Закінчення
цвітіння
Зав’язування
плодів
Незрілі
плоди
досягли розмірів
зрілих
Дозрівання
плодів
Опадання зрілих
плодів
або
висипання з них
насіння

4
Квітки повністю розкриваються, а у квіток, що не
мають віночків, спостерігається запилювання при
трясінні гілок
Віночки
всихають,
припиняється
запилювання,тичинки буріють і обсипаються
Визначається за явним збільшенням зав’язі

Плоди досягли властивих їм розмірів, форм і
кольору
При трясінні гілок плоди опадають або
висипають насіння. Під кронами дерев
спостерігаються опалі зрілі плоди або насіння

2. Вимірювання температури повітря
Одночасно з веденням фенологічних спостережень проводиться щоденне
вимірювання температури повітря. Результати вимірювань заносяться до
таблиці в журналі польових досліджень (таблиця 2.3).
Результати вимірювання температури повітря
Таблиця 2.3.
Температура повітря, ◦С

Дата

Методи обробки та оформлення результатів. За результатами польових
досліджень складаються зведені таблиці окремо для хвойних і листяних
порід (таблиці 2.4 – 2.7).
Розвиток вегетативних органів хвойних порід
Таблиця 2.4.
№
з\п
1.
2.

Вид
рослин
(українська,
Пб1
латинська назва)
Сосна
звичайна
(Pinus sylvestris)
Ялина звичайна
(Рісеа abies)

Періоди реєстрації фенофази
Пб2

Пб3

Пб4

О2

Л1

Л2

Розвиток генеративних органів хвойних порід
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Л3

Л4

Пч

Таблиця 2.5.
№
з\п
1.
2.

Вид рослини
(українська, латинська назва)
Сосна звичайна (Pinus sylvestris)
Ялина звичайна (Рісеа abies)

Періоди реєстрації фенофази
Ц4
Ц5
ПЛ1
ПЛ3
ПЛ4

Ц2

Розвиток вегетативних органів листяних порід
Таблиця 2.6.
№
з\п
1.
2.

3.

Вид рослини
(українська,
латинська назва)
Дуб звичайний
(Quercus robur)
Клен
гостролистий
(Асеr platanoides)
Липа серцелиста
(Tilia cordata)

Період реєстрації фенофази
Пч1

Пч2

Пб1

Пб2

О2

Л1

Л2

Л3

Л4

Л5

Розвиток генеративних органів листяних порід
Таблиця 2.7.
№
з\п
1.
2.
3.

Вид рослини
(українська, латинська назва)
Дуб звичайний (Quercus robur)
Клен гостролистий (Асеr platanoides)
Липа серцелиста (Tilia cordata)

Ц2

Періоди реєстрації фенофази
Ц4
Ц5
ПЛ1 ПЛ3 ПЛ4

Для визначення більш точних закономірностей сезонних явищ у рослин
бажано здійснювати спостереження за одними і тими ж об’єктами протягом
декількох років. На підставі багаторічних даних обчислюються середні дані
кожної фенофази. Надалі, спираючись на ці усереднені результати,
складається план робіт за деякими лісогосподарським заходам (таблиця 2.8).
На підставі даних, отриманих в результаті вимірювання температури
повітря, обчислюється показник – сума температур (∑t). Це сума позитивних
значень середньодобових температур повітря (негативні значення не
враховуються). Суми температур навесні починають рахуватися з дня
стійкого переходу середньодобових температур. З врахуванням показника
∑t С стає

вище порогового значення (при +5 стає можливо виявити
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взаємозв’язок між погодними умовами і часом настання тих чи інших фаз
фенологічного розвитку рослин). Для цього використовуються методи
варіаційної статистики.
Календар ведення основних лісогосподарських робіт
Таблиця 2.8.
№
з\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найменування
основних
лісогосподарських
заходів

Місяці
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
IX
I

X

XI

Створення лісових
культур
Заготівля квіток глоду
криваво-червоного
Заготівля плодів
Заготівля живців для
розмноження
Збір і переробка
насіння
Обробка рослин від
шкідників та хвороб
Заготівля живців сосни
звичайної для
щеплення

При оформленні результатів дослідження бажано використовувати
фотографії сезонного розвитку рослин (фаза розпускання листків, цвітіння,
дозрівання плодів тощо).
Обговорення та аналіз результатів. Підсумком проведення
фенологічних спостережень на підприємствах лісового господарства може
бути складання календарного плану проведення основних лісогосподарських
робіт. Для його розробки необхідно вивчити, у які фази сезонного розвитку
найкраще здійснювати заплановані заходи. Наприклад, створення лісових
культур бажано здійснювати до початку росту та розвитку пагонів, збір
плодів - при повному їх дозріванні і т.д.
Тут же можна навести результати аналізу впливу температури повітря на
строки настання фенофаз, а також запропонувати методи коригування
строків проведення лісогосподарських заходів у разі значних відхилень
погодних умов (дуже рання або затяжна весна, холодне літо, тепла осінь і
т.д.).
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XII

Висновки та рекомендації. В якості висновків і рекомендацій
необхідно привести обґрунтування вказаних вами строків проведення
лісогосподарських робіт. Наприклад, створення лісових культур бажано
здійснювати до початку росту та розвитку пагонів, заготівлю лікарської
сировини - під час цвітіння рослини, збір плодів - при повному їх дозріванні і
т.д. Можна навести обґрунтування застосування механізмів або обладнання
(інструменти для обробки ґрунту, пристосування для лазіння на дерева,
сушарки), а також людські ресурси для заготівлі плодів і сировини на якийсь
певний період часу року.
2.2. Дослідницька робота на тему:
«Визначення родючості, кислотності, глибини залягання ґрунтових вод і
вологості лісових ґрунтів за рослинами-індикаторами»
Мета роботи: оцінка стану ґрунтового компоненту лісової екосистеми
щодо родючості, кислотності, глибини залягання ґрунтових вод і вологості
лісових ґрунтів на території учнівського лісництва методом біоіндикації.
Завдання:
1. Вивчення ґрунтів різних ділянок лісу на території учнівського лісництва.
2. Знайомство з методикою визначення родючості та кислотності ґрунту,
глибини залягання ґрунтових вод і вологості ґрунту за рослинамиіндикаторами.
3. Дослідження родючості, кислотності, глибини залягання ґрунтових вод і
вологості лісових ґрунтів за рослинами-індикаторами на пробних площах
досліджуваної території учнівського лісництва.
4. Проведення порівняльного аналізу родючості, кислотності, глибини
залягання ґрунтових вод і вологості лісових ґрунтів за рослинамиіндикаторами на пробних площах досліджуваної території.
5. Проведення багаторічних спостережень за станом ґрунтів на території
учнівського лісництва.
Теоретичні відомості. Актуальність дослідження ґрунту лісових
екосистем не викликає сумніву, адже ґрунт – один з головних компонентів
природних екосистем, основна сполучна ланка між біотичними і абіотичними
компонентами біосфери. З цього верхнього кореневмісного шару земної кори
рослини отримують необхідні для життєдіяльності воду й елементи
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мінерального живлення. Рослини і ґрунт тісно взаємопов’язані, тому ґрунт
формується під впливом рослин та супутніх їм тварин і мікроорганізмів. З
іншого боку, ґрунт є кінцевим накопичувачем різних, у тому числі і
токсичних компонентів атмосфери і гідросфери. При максимальному прояві
процесу ґрунт може втратити здатність до продуктивності і біологічного
самоочищення, відбувається втрата екологічних функцій та загибель
екосистеми. Ґрунт здатний накопичувати інформацію про процеси, які
відбуваються, і зміни, що, в свою чергу, створює можливість оцінки стану
навколишнього середовища в цілому.
Повний морфологічний і фізико-хімічний аналіз ґрунту вимагає багато
часу, праці і лабораторних умов. У той же час багато показників, що
характеризують
основні
особливості
ґрунту,
можна
визначити
біоіндикаційними методами. Російські вчені, Федорова А.І. і ін. (2001),
Ашихміна Т.Я. та її колеги (1996, 2000) рекомендують використовувати при
організації екологічного моніторингу ґрунтів біоіндикаційні методи. Як
зазначають автори, ці методи досить інформативні, дають досить точні та
відтворювані результати.
Проведення дослідження родючості, кислотності, глибини залягання
ґрунтових вод і вологості лісових ґрунтів на території учнівського лісництва
методом біоіндикації за рослинами-індикаторами доступно для школярів і не
вимагає складного обладнання та приладів, але для його успішного та
результативного виконання потрібно провести підготовчу роботу.
Насамперед, треба знати рослини-біоиндикатори, які найбільш чітко
відображають стан ґрунту. Вважається, що кожна сучасна освічена людина,
тим більше дослідник і захисник природи, повинна знати не менше 200 видів
квіткових рослин. Бути слідопитом і, подивившись на траву або дерева,
визначити родючість ґрунту, її кислотність, водний режим і глибину
залягання ґрунтових вод – це надзвичайно цікаве і захоплююче заняття.
Заповнити прогалину в знаннях можна, зібравши гербарій не менш ніж з 100
найбільш поширених на території лісництва рослинних видів, визначити їх за
допомогою визначника рослин для даної місцевості та наукового керівника
(вчителя). Потім гербарій може бути використаний при виконанні
дослідницької роботи. Проведення дослідження родючості, кислотності,
глибини залягання ґрунтових вод і вологості лісових ґрунтів дозволить
скласти ґрунтові карти родючості, кислотності і вологості ґрунту, а також
глибини залягання ґрунтових вод території учнівського лісництва. На основі
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цих даних можна розробити рекомендації із раціонального використання
лісових земель. Багаторічні спостереження за станом рослин-індикаторів на
постійних пробних контрольних і дослідних площах дозволять виявити види,
чутливі до антропогенного впливу, визначити антропогенне навантаження на
лісову екосистему, встановити динаміку ґрунтових показників і причини їх
зміни, зробити прогноз можливих змін стану лісової екосистеми в цілому і
дати рекомендації щодо запобігання негативних наслідків.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є лісові екосистеми на
території учнівського лісництва. Для отримання повної інформації про стан
екосистеми та виявлення антропогенного впливу необхідно вивчити її
структурні компоненти, в тому числі і едафотоп (ґрунт). Від стану ґрунту,
його родючості, кислотності, структури, вологості, рівня залягання ґрунтових
вод та інших показників значною мірою залежить склад фіто - і зооценозу.
Вибір конкретних ділянок для дослідження проводиться після проведення
обстеження території та складання плану місцевості. Потім проводиться
закладання пробних площ для лісового біоценозу розміром 25х25 метра,
всередині кожної пробної площі з допомогою рамки розміром 1х1 метр
(ботанічної сітки з чарунками 10х10 см) випадковим чином обираються
облікові майданчики (8-10 шт.) для вивчення потрапляння видів рослиніндикаторів. Для вивчення антропогенного впливу на ґрунт дослідні і
контрольні ділянки повинні бути як можна більш схожі за рельєфом
місцевості, типом ґрунтів, складом біоценозу, віком дерев та ін., за винятком
того фактору, вплив якого вивчається на дослідній ділянці.
Обладнання, матеріали: карти місцевості (масштаб 1:1000; 1:2000),
компас, планшет, лінійка візирна, рулетка, кілочки, рейки 1,5-2м, рамка
розміром 1х1 м, журнал для записів результатів польових досліджень, ручки,
олівці, визначник рослин, гербарна папка.
Хід роботи

Визначення кислотності лісових ґрунтів (за допомогою рослинбіоіндикаторів). Кислотність – одна з важливих властивостей ґрунтів лісової
зони. Підвищена кислотність негативно позначається на рості і розвитку ряду
видів рослин. Це відбувається через появу в кислих ґрунтах шкідливих для
рослин речовин, наприклад, розчинного алюмінію або надлишку марганцю
антропогенного походження. Вони порушують вуглеводний і білковий обмін
у рослинах, затримують утворення генеративних органів і призводять до
порушення насіннєвого розмноження, а іноді викликають загибель рослин.
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Підвищена кислотність ґрунтів пригнічує життєдіяльність ґрунтових
бактерій, що беруть участь у розкладанні органіки, вивільнення поживних
речовин, необхідних рослинам.
В лабораторних умовах кислотність ґрунтів можна визначити
універсальним індикаторним папером, рН-метром, а в польових умовах – за
допомогою рослин-індикаторів. В процесі еволюції багато рослини виробили
адаптації до кислотності середовища і сформувалися три групи:
1) ацидофіли – рослини кислих ґрунтів;
2) нейтрофіли – види нейтральних ґрунтів;
3) базифіли – надають перевагу лужним ґрунтам.
Знаючи рослини кожної групи, можна в польових умовах приблизно
визначити кислотність ґрунту і використовувати дані в характеристиці
едафотопа лісової екосистеми. В процесі виконання дослідних робіт у літній
період учні – члени учнівських лісництв – можуть провести визначення
кислотності ґрунту на території учнівського лісництва, керуючись даними
про рослини-індикатори, складеними Раменським Л.Г. (таблиця 2.10).
1. На кожній із зазначених у лісових масивах пробних площах за
допомогою рамки 1х1метр випадковим чином вибрати 8-10 облікових
майданчиків, і на них провести оцінку великої кількості рослин-індикаторів
кислотності ґрунтів, використовуючи дані таблиці 2.10., гербарій і визначник
рослин.
2. Велика кількість видів-індикаторів встановлюється на око за
допомогою умовної шкали від 0 до 3 балів: 0 – вид не зустрічається;
1 – рідкісний вид (1-2 рослини на пробній площі); 2 – зазвичай вид
зустрічається; 3 – вид зустрічається дуже часто (особини виду переважають).
3. Результати оцінки великої кількості рослин-індикаторів на пробних
площах внести в облікову відомість журналу польових досліджень.
Видиіндикатори
Сфагнум

1
2

Чорниця

0

Номери пробних площ,
чисельність виду-индикатору в балах
2
…
0
3
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10
3
1

Облікова відомість
Лісництво _________________________________________________________
Квартал ___________Відділ__________________________________________
№ пробної площі ___________________Тип лісу_________________________
Дата і час дослідження_______________________________________________
Метеорологічні умови_______________________________________________
Виконавець________________________________________________________
Керівник__________________________________________________________
Рослини - індикатори кислотності ґрунтів [29]
Таблиця 2.10.
Група

Біоіндикатори

1

2
сфагнум, зелені мохи: гілокоміум, дикранум; плаун
булавовидний, плаун річний, плаун приплюснутий,
ожика
волосиста,
пухівка
піхвова,
підбіл
багатолистий, котячі лапки дводомні, цетрарія,
біловус (мичка) стиснутий, щучка дерниста, хвощ
польовий, щавель горобиний
чорниця, брусниця, багно звичайне, калюжниця
болотна, сухоцвіт багновий, жовтець отруйний,
мучниця звичайна, одинарник європейський, білозір
болотний, фіалка собача, жеруха лучна, куничник
наземний
папороть чоловіча, анемона жовтецева, медунка
неясна, зеленчук, дзвоники кропиволисті, дзвоники
широколисті, просянка розлога, осока волосиста,
осока рання, малина, смородина чорна, вероніка
довголиста, гірчак зміїний (ракові шийки, змійовик),
орляк звичайний, квасениця звичайна

1. Ацидофіли
1.1. Крайні ацидофіли

1.2. Помірні ацидофіли

1.3. Слабкі ацидофіли

1.4. Ацидофільнонейтральні
2. Нейтрофільні
2.1. Околонейтральні
2.2. Нейтральнобазифільні
2.3. Базифільні

зелені мохи: гілокоміум, плеврозіум; верба козяча
яглиця європейська, суниця зелена, китник
(лисохвіст) лучний, конюшина гірська, конюшина
лучна, мильнянка лікарська, грабельки звичайні,
борщівник сибірський, цикорій звичайний (петрові
батоги), тонконіг лучний
мати-й-мачуха, роман фарбувальний, люцерна
серповидна, келерія, осока шершава, лядвенець
рогатий, перстач повзучий (гусяча лапка)
бузина чорна, в'яз шорсткий, бруслина бородавчаста
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рН
ґрунту
3

3,0 – 4,5

4,5 – 6,0

5,0 – 6,7

4,5 – 7,0

6,0 – 7,3

6,7 – 7,8
7,8 – 9,0

Визначення глибини залягання ґрунтових вод і вологості ґрунту за
допомогою рослин-біоіндикаторів
Встановлення показників глибини залягання ґрунтових вод має значення
для уточнення властивостей ґрунтів. Для індикації глибини залягання
ґрунтових вод можна використати
групи видів трав'янистих рослин
(індикаторні групи). Для лучних ґрунтів Ремезова Г.Л. виділяє 5 груп
індикаторних видів (таблиця 2.11.).
Індикаторні групи рослин – покажчики глибини ґрунтових вод на луках [3]
Таблиця 2.11.
Глибина
Індикаторна група
ґрунтових вод
I. Стоколос безостий, конюшина лучна, подорожник великий,
Більше 150 см
пирій повзучий
II. Мітлиця біла, костриця лучна, горошок мишачий, чина лучна
100 – 150 см
III. Таволга в'язолиста
50 – 100 см
IV. Осока лисяча, осока гостровида, куничник лучний
10 – 50 см
V. Осока дерниста, осока пухирчаста
0 – 10 см

Крім названих груп рослин, існують перехідні види, які можуть
виконувати індикаторні функції, наприклад, тонконіг лучний, може бути
включений як до першої, так і до другої групи, він вказує залягання води на
глибині від 100 до більш 150 см. Хвощ болотний – від 10 до 100 см і
калюжниця болотна – от 0 до 50 см.
У якості біоіндикатору можна використати і один вид, якщо цей вид має
масовий розвиток у конкретному місці зростання.
Глибина ґрунтових вод в лісових екосистемах і характер зволоження
ґрунтів можна визначити за таблицею 2.12.
Визначити характер зволоження і водний режим ґрунтів можна за
таблицями 2.13, 2.14.
Індикаторами різного водного режиму ґрунтів є рослини – гігрофіти,
мезофіти і ксерофіти (таблиця 2.14).
Гігрофіти – вологолюбиві рослини, не переносять водного дефіциту,
вони є індикаторами вологих ґрунтів. Для них характерні товсті
слаборозвинені корені з незначною кількістю кореневих волосків. Мезофіти
– рослини-індикатори достатньо забезпечених вологою місць, але не сирих і
заболочених, помірно зволожених місць зростання. У них добре розвинена
коренева система. Ксерофіти – рослини-індикатори сухих місць зростання,
вони добре переносять ґрунтову і атмосферну засухи.
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Рослини-індикатори глибини залягання ґрунтових вод і характеру зволоження
лісових ґрунтів [3]

Таблиця 2.12.
Індикатори
Тип лісу

Групи рослин

Глибина ґрунтових
вод (м)

Характер
зволоження
ґрунтів

3–5

проточний

1–3

застійний

до 1 м

застійний,
верховодний

0–0,5

застійний

2. Ялинник–
чорничник
3. Ялинник–
довгомошник
4.Ялинник–
сфагновий

квасениця
звичайна,
одинарник
європейський,
веснівка дволиста
чорниця,
квасениця
звичайна, зелені мохи
чорниця, багно звичайне,
мох політріхум
багно звичайне, андромеда
звичайна, сфагнові мохи

5. Ялинники–
дубові

медунка темна, зірочник
ланцетолистий, зеленчук

5–10

квасениця
звичайна,
папороті, зелені мохи

3–5

1.Ялинник–
кисличник

6. Сосново–
ялиновийкисличник
7. Сосново–
ялиновийчорничник
8. Сосняк–
лишайниковий
9. Сосняк–
брусничник
10. Сосняк–
чорничник
11. Сосняк–
орляковий
12. Сосняк–
довгомошний
13. Сосняк–
сфагновий

чорниця,
брусниця,
квасениця, папороті, зелені
мохи
котячі
лапки
дводомні,
нечуйвітер волохатенький,
кладонії

3–5

накопичення
поверхневої
води
іноді
накопичуються
поверхневі води
накопичення
поверхневої
води

більше 10

–

3–5

–

до 2 м

застійний

1–3

проточний

чорниця, мох політріхум

0,5–1

застійний

багно, сфагнум

0–0,2

застійний

брусниця, зелені мохи
чорниця, кислиця, зелені
мохи
орляк, квасениця, веснянка
дволиста

Рослини-індикатори зволоження ґрунтів[29]
Таблиця 2.13.
№
з/п
1
1.

Характеристика
зволоження ґрунтів
2

2.

Середньозволожене

3.

Помірно надлишкове

Помірно зволожене

Групи рослин-індикаторів
3
осока низька, пальчатка звичайна, коротконіжка периста,
полин гіркий, волошка фрігійська.
осока пальчата, лисохвіст лучний, куничник болотний.
бекманія звичайна, таволга в'язолиста, герань лучна.

269

Продовження таблиці 2.13.
1
4.
5.
6.

2
Надлишкове
Дуже надлишкове
Обводнювальне

3
осока чорна, хвощ болотний, пухівка піхвова.
осока вздута, шейхцерія болотна, ситняг болотний.
лепешняк водяний, калюжниця болотна, сусак зонтичний.

Рослини-індикатори водного режиму ґрунтів

Таблиця 2.14.
№
з/п

1.

2.

3.

Групи рослин

Гігрофіти

Мезофіти

Ксерофіти

Рослини-індикатори
багно звичайне, жовтяниця звичайна, білозір
озерний,
калюжниця
болотна,
таволга
в'язолиста, герань лучна, комиш лісовий, вовче
тіло болотне, гірчак зміїний, м’ята польова,
читець болотний.
на луках: тимофіївка лучна, лисохвіст лучний,
пирій повзучий, грястиця збірна, конюшина
лучна, горошок мишачий, чина лучна, волошка
фрігійська;
у лісі – це брусниця, костяниця, копитняк
європейьский, золотушник, плауни
котячі
лапки
дводомні,
нечуйвітер
волохатенький,
очитки
(о.
їдкий,
о.
пурпуровий, о великий), толокнянка звичайна,
мітлиця біла, наземні лишайники

Характеристика
водного режиму
ґрунтів
Вологий, іноді
заболочений
Достатньо
забезпечений
вологою
(помірно
вологий)
Сухий

1. На 8–10 облікових ділянках у кожній із закладених пробних площ
провести вивчення кількості рослин-індикаторів щодо глибини залягання
ґрунтових вод, вологості ґрунту та водного режиму, використовуючи дані
таблиці 2.11 – 2.14.
2. Рясність видів-індикаторів встановлюється на око за допомогою
умовної шкали від 0 до 3 балів:
0 – вид не зустрічається;
1 – вид рідкісний (1-2 рослини на пробному майданчику );
2 – вид зустрічається звичайно;
3 – вид зустрічається дуже часто (особини виду переважають).
3. Результати оцінки рясності рослин-індикаторів на пробних ділянках
вносяться до облікової відомісті журналу польових досліджень.
Видиіндикатори
Квасениця
звичайна
Чорниця
Папороть

Номери пробних ділянок, кількість виду-індикатору в балах
1
2
…
10
2

0

3

0

1

0

Облікова відомість
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Лісництво _________________________________________________________
Квартал ___________Відділ__________________________________________
№ пробної площі ___________________Тип лісу_________________________
Дата і час дослідження_______________________________________________
Метеорологічні умови_______________________________________________
Виконавець________________________________________________________
Керівник__________________________________________________________
Визначення родючості ґрунту за допомогою рослин-біоіндикаторів.
Рослини, які ростуть на певному ґрунті, можуть розповісти не тільки про
водний режим, глибину залягання вод, кислотність ґрунту, але і про
родючість ґрунту, а також про її забезпеченість певними хімічними
елементами.
До ґрунтової родючості байдужі жовтець їдкий, грицики звичайні,
тонконіг лучний, суховершка, грястиця збірна. Не вибаглива до ґрунтової
родючості і сосна звичайна. Ці рослини не можуть використовуватися в
якості індикаторів родючості ґрунту.
Про високий вміст азоту в ґрунті свідчать рослини–нітрофіли: малина,
кропива, хаменерій вузьколистий (іван–чай); при доброму забезпеченні
азотом вони мають інтенсивно-зелене забарвлення. Недостача азоту
проявляється блідо-зеленим забарвленням, зменшенням розгалуженості
пагонів і числа листків. Можна підібрати індикатори і до інших біогенних
елементів.
По відношенню до родючості ґрунтів рослини діляться на три групи:
евтрофи, мезотрофи, оліготрофи (таблиця 2.15).
Рослини-індикатори родючості ґрунтів
№
з/п
1
1.

Групи рослин по
відношенню до
родючості ґрунту
2
Евтрофи

2.
Мезотрофи

Групи рослин-індикаторів

Таблиця 2.15.
Характеристика
родючості
ґрунтів
4

3
малина, кропива дводомна, хаменерій
вузьколистий (іван – чай), таволга
висока
в'язолиста
яглиця звичайна, чистотіл великий,
копитняк європейський, квасениця
помірна(середня)
звичайна
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Продовження таблиці 2.15.
1
3.

2

Оліготрофи

3
валеріана лікарська, чина лучна, бромус
(стоколос) безостий, веснівка дволиста, медунка
темна, дудник лісовий, грушанка круглолиста,
гравілат річковий, костриця лучна, купальниця
європейска, вероніка довголиста, сфагнові
(торф’яні), мохи, наземні лишайники, котячі
лапки дводомні, журавлина звичайна, біловус,
ситник, пахуча трава звичайна.

4

низька

Евтрофи надають перевагу ґрунту з високою родючістю, мезотрофи обирають ґрунти помірної (середньої) родючості. Оліготрофи - це рослини
бідних ґрунтів з низькою родючістю.
1. На тих же 8-10 облікових ділянках у кожній із закладених пробних
ділянок провести вивчення рясності рослин-індикаторів ґрунтової родючості,
використовуючи дані табл. 2.15.
2. Кількість видів-індикаторів встановлюється на око за допомогою
умовної шкали від 0 до 3 балів:
0 – вид не зустрічається;
1 – вид рідкісний (1-2 рослини на пробній ділянці);
2 – вид зустрічається звичайно;
3 – вид зустрічається дуже часто (особини виду переважають).
3. Результати оцінки рясності рослин-індикаторів на пробних ділянках
вносяться до облікової відомості журналу польових досліджень.
4.
Видиіндикатори
Квасениця
звичайна
Чорниця
Папороть

Номери пробних ділянок, кількість виду-індикатору в балах
1
2
…
10
2

0

3

0

1

0

Облікова відомість
Лісництво _________________________________________________________
Квартал ___________Відділ__________________________________________
№ пробної площі ___________________Тип лісу_________________________
Дата і час дослідження_______________________________________________
Метеорологічні умови_______________________________________________
Виконавець________________________________________________________
Керівник__________________________________________________________
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Методи обробки та оформлення результатів
При обробці результатів дослідження:
1) необхідно дати характеристику пробних ділянок: положення, площу,
рельєф, таксаційні показники деревостану та ін.;
2) оформити план досліджуваної території, де відобразити розташування
лісових масивів, пробних ділянок відносно одна до одної і джерел
антропогенного впливу на лісову екосистему (населений пункт, дороги,
промислові об'єкти, несанкціоновані звалища та ін.);
3) результати дослідження рослин-індикаторів з кожної пробної ділянки
обробити статистично з обчисленням середнього значення для кожного видуіндикатора і скласти зведені таблиці за біоіндикаторами родючості,
кислотності, глибини залягання ґрунтових вод і вологості ґрунту.
Використовуючи дані таблиці 2.10. – 2.14. провести оцінку родючості,
кислотності, глибини залягання ґрунтових вод, вологості ґрунту і водного
режиму. Для наочності результати оцінки показників стану ґрунту можуть
бути представлені у вигляді діаграм і графіків, оскільки результати будуть
формалізовані (виражені в балах). Наприклад:
Кислотність ґрунтів території учнівського лісництва
(за оцінкою кількості видів-індикаторів)
Таблиця 2.16.
Видиіндикатори

Номери пробних площ,
середнє значення великої кількості виду-індикатора, в балах
1 (контрольна
2 (дослідна
3 (дослідна
4 (дослідна
ділянка)
ділянка)
ділянка)
ділянка)

Сфагнум

3

0

Плавун
Чорниця
Папороть
чоловіча
……..
Оцінка ґрунту
відповідно до
табл.1

2
0

0
3

0

0

рН 3–4,5
кисла

рН 4,5–6,
помірно кисла

4) при достатній кількості пробних ділянок для ілюстрації та просторового
аналізу можна побудувати карти показників рН (і інших показників)
способом ізоліній, коли точки (в нашому випадку це будуть центри пробних
ділянок) з однаковим значенням індексу з'єднуються однією лінією, для
наочності простір між лініями можна зафарбовувати у відповідності з
колірною шкалою; або кількісного фону (складається шкала (наприклад,
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червоний - помаранчевий - жовтий - блідо-зелений - зелений), де кожному
відповідає інтервал значень певного показника) і кожна пробна ділянка
зафарбовується певним кольором).
Залежно від можливостей, карти можна намалювати від руки або
оформити в електронному вигляді в чорно-білому (штрихування, відтінки
сірого) або кольоровому варіанті (найпростішим і зручним інструментом для
цього може послужити MS Word з його панеллю малювання).
Обговорення та аналіз результатів. Після обробки результатів і
складання зведених таблиць графіків, малюнків, карт) здійснюється їх аналіз.
Словесно описані показники родючості, кислотності ґрунту, глибини
залягання ґрунтових вод, вологість ґрунту на кожній пробній ділянці окремо і
в порівнянні з іншими ділянками. Зазначаються види-індикатори, характерні
як для окремих ділянок, так і ті що зустрічаються на всій території
учнівського лісництва. Дається оцінка стану ґрунту по всій території
учнівського лісництва. Якщо спостереження проводяться протягом декількох
років, то проводиться порівняння з результатами попередніх років. Якщо на
ідентичних пробних площах значення показників істотно відрізняються,
необхідно виявити і обговорити причини таких відмінностей (можливо, це
наслідки антропогенного впливу, наприклад, випадання кислотних опадів).
Висновки та рекомендації. Висновки повинні відповідати завданням
дослідження.
Наприклад: 1. Дослідження показали, що на ділянках 1 і 2 території
учнівського лісництва переважають ґрунти з рН 3,0 - 4,5, тобто кислі. Якщо
ці ґрунти, призначені для розсадника, то на основі цього висновку
розробляються рекомендації про необхідність їх вапнування або інших
заходів, спрямованих на зменшення кислотності.
2.3. Дослідницька робота на тему:
«Біоіндикація забруднення повітря за станом хвої сосни звичайної»
Мета роботи: оцінка стану атмосферного повітря на території
учнівського лісництва (населеного пункту) методом біоіндикації за станом
хвої сосни звичайної.
Завдання:
1. Вивчення проблеми забруднення атмосферного повітря: джерела
забруднень, причини і його вплив на рослинний і тваринний світ.
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2. Знайомство з методикою оцінки забрудненості атмосфери відносно стану
хвої сосни звичайної.
3. Проведення порівняльного аналізу стану хвої сосни на пробних ділянках
досліджуваної території.
4. Проведення багаторічних спостережень за якістю атмосферного повітря на
території учнівського лісництва (населеного пункту).
Теоретичні відомості. Сильну антропогенну дію на рослинні
угрупування здійснюють забруднюючі речовини в навколишньому повітрі,
такі, як диоксид сірки, оксиди азоту, вуглеводні і ін. Серед них найбільш
типовим є диоксид сірки, що утворюється при згоранні сірковмісного палива
(робота підприємств теплоенергетики, котельних, опалювальних печей
населення, а також транспорту, особливо дизельного). У лісовій зоні
найбільш чутливі до забруднення повітря соснові ліси. Це обумовлює вибір
сосни
як
найважливішого
індикатора
антропогенного
впливу.
Інформативними щодо техногенного забруднення є морфологічні і
анатомічні зміни, а також тривалість життя хвої сосни. У незабруднених
лісових екосистемах основна маса хвої сосни здорова, не має пошкоджень і
лише мала частина хвоїнок має світло-зелені плями і некротичні точки
мікроскопічних розмірів, рівномірно розташованих по всій поверхні. При
забрудненні атмосферного повітря з'являються пошкодження і знижується
тривалість життя хвої сосни. На рис. 2.5 показані різні варіанти стану хвої
сосни.

1

2

3

4

5

6

Рис. 2.5. Пошкодження і усихання хвої сосни: 1 – хвоїнки без плям; 2,
3 – з чорними і жовтими плямами; 4–6 – хвоїнки з усиханням.
В той же час слід враховувати, що пошкодження хвої може бути
обумовлене різними захворюваннями, не пов'язаними із забрудненням
атмосферного повітря.
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Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є соснові деревостани, що мають різне
положення відносно джерел забруднення повітря.

На території учнівського лісництва (або прилеглої до населеного пункту)
закладаються пробні ділянки, розмір яких й обумовлюється рядом чинників:
ділянка має бути однорідною (характеризуватися однаковим рельєфом,
ґрунтовими умовами, складом деревостану) на ділянці має рости не менше 10
дерев сосни 15-20-річного віку (для зручності відбору проб хвої), вся
територія ділянки повинна мати однакове положення (відстань,
переважаючий напрям вітру, форма рельєфу) відносно джерел забруднення
повітря (дороги, населений пункт, промисловий об'єкт).
Пробні ділянки обираються із максимально схожих за природними
умовами біотопів з різною мірою антропогенного навантаження, а також з
місць не схильних до антропогенного навантаження для оцінки умовного
фонового рівня (контрольна ділянка). Якщо соснові насадження на
досліджуваній території поширені або переважають (домінують), то пробні
ділянки можна розташовувати за регулярною сіткою (наприклад, розмір
квадратної чарунки 100х100 м.), що надалі дозволить представити результати
досліджень у картографічному вигляді.
Відбір проб хвої слід проводити у вересні-жовтні.
Обладнання: журнал для записів, поліетиленові мішечки для відібраних
проб хвої, етикетки (з вказівкою місця і дати відбору проб), письмове
приладдя.
Хід роботи
Методика індикації чистоти атмосфери за хвоєю сосни полягає в
наступному.
1. Пробні ділянки закладаються в місцях, де передбачається різна
інтенсивність забруднення повітря від місцевих джерел: поряд з жвавими
автомобільними і залізними дорогами, населеними пунктами, промисловими
об'єктами – з врахуванням переважаючого напряму вітру, а також на
території, віддаленій від джерел забруднення. Такі ділянки будуть
контрольними. Обстежувану територію (її план) також можна розбити сіткою
на квадрати (розміром, наприклад, 100 х 100 м), в цьому випадку пробні
ділянки закладаються у вузлах сітки чи всередині квадрату.
2. На кожній пробній ділянці з декількох бічних пагонів в середній
частині крони (з різних сторін) 5-10 дерев сосни в 15-20-річному віці
відбирають 200-300 пар хвоїнок другого і третього року життя. Кожну пробу
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поміщають в два поліетиленові пакети, між якими поміщають етикетку з
вказівкою місця і дати відбору проб.
3. Аналіз хвої проводять в приміщенні. Вся хвоя ділиться на три частини
(неушкоджена хвоя, хвоя з плямами і хвоя з ознаками усихання), і
підраховується кількість хвоїнок в кожній групі.
Методи обробки і оформлення
1. Дається обґрунтування вибору пробних ділянок і в текстовій або
табличній формі приводиться їх характеристика: положення, площа, рельєф,
таксаційні показники деревостану і ін.
2. Оформляється план досліджуваної території, де відображається
розташування лісових масивів, пробних ділянок відносно одна одної і джерел
забруднення повітря (населений пункт, дороги, промислові об'єкти), по
можливості на плані приводиться роза вітрів.
3. Результати аналізу хвої заносяться до таблиці (таблиця. 2.16) з
вказівкою дати відбору проб на кожній пробній ділянці і для наочності
представляються у вигляді діаграм і графіків.
Визначення стану хвої сосни звичайної для оцінки забрудненості
атмосфери (вимірювані показники - кількість хвоїнок)
Таблиця 2.16.
Пошкодження і усихання хвоїнок

Номери пробних ділянок
1
2
…
n

Загальне число обстежених хвоїнок
Кількість неушкоджених хвоїнок
Кількість хвоїнок з плямами
Кількість неушкоджених хвоїнок
Процент хвоїнок з плямами
Кількість хвоїнок з всиханням
Процент хвоїнок з всиханням
Дата відбору проб

4. При достатній кількості пробних ділянок (особливо при закладці їх
способом квадратів) для ілюстрації і просторового аналізу слід побудувати
карти показників (відсоток хвоїнок з плямами, відсоток хвоїнок з усиханням,
відсоток неушкоджених хвоїнок) способом ізоліній (коли крапки (у нашому
випадку це будуть центри пробних ділянок або квадратів) з однаковим
значенням індексу з'єднуються однією лінією, для наочності простір між
лініями можна зафарбовувати відповідно до колірної шкали) або кількісного
фону (складається колірна шкала (наприклад, червоний – помаранчевий –
жовтий – блідо – зелений – зелений), де кожному кольору відповідає інтервал
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значень певного показника) і кожен квадрат зафарбовується певним
кольором).
Залежно від можливостей карту можна намалювати від руки або
оформити в електронному вигляді в чорно-білому (штрихування, відтінки
сірого) або кольоровому варіанті (найпростішим і зручнішим інструментом
для цього може послужити MS Word з його панеллю малювання).
Обговорення і аналіз результатів дослідження. Отримані результати
на пробних ділянках порівнюються між собою і з даними контрольної
ділянки за відносними показниками, робиться висновок про міру
забруднення повітря на різних ділянках досліджуваної території. При
порівнянні можна використовувати наступні показники: відсоток хвоїнок з
плямами, відсоток хвоїнок з усиханням або відсоток неушкоджених
(здорових) хвоїнок. Чим вище відсоток здорових хвоїнок, тим чистіше
повітря.
Якщо спостереження проводяться протягом декількох років, то
проводиться порівняння з результатами попередніх років і робиться висновок
про зміну забруднення атмосфери. В цьому випадку необхідно щороку
проводити відбір хвої в одні і ті ж терміни.
Зробити висновок про причини відмінності стану хвої сосни і, отже,
повітря на пробних ділянках. Запропонувати реальні рекомендації щодо
поліпшенню якості атмосферного повітря і господарського використання
території (наприклад, перенести місця відпочинку людей з несприятливого
району).
Висновки і рекомендації
1. Виявили різний рівень стану атмосферного повітря на досліджуваній
території: найбільш забруднено повітря на пробній ділянці ., найменш на
пробній ділянці .. .
2. Можливі причини цього явища полягають в наступному..
3. Для поліпшення екологічної ситуації в досліджуваному районі необхідно.
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2.4. Дослідницька робота на тему:
«Біоіндикація забруднення повітря за лишайниками»
Мета роботи: оцінка стану атмосферного повітря на території
учнівського лісництва (населеного пункту) методом ліхеноіндикації.
Завдання:
1. Вивчення проблеми забруднення атмосферного повітря: джерела
забруднення, причини і його вплив на рослинний і тваринний світ.
2. Знайомство з методикою оцінки забрудненості атмосфери за
допомогою лишайників.
3. Проведення порівняльного аналізу стану хвої сосни на ключових
ділянках досліджуваної території.
4. Проведення багаторічних спостережень за якістю атмосферного
повітря на території учнівського лісництва (населеного пункту).
Теоретичні відомості. Лишайники – широко поширені організми з
досить високою витривалістю до кліматичних чинників і чутливістю до
забруднювачів довкілля. Тому лишайники вибрані об'єктом глобального
біологічного моніторингу. З усіх екологічних груп лишайників найбільшу
чутливість мають лишайники-епіфіти.
Лишайники–епіфіти, тобто лишайники, що знаходяться на корі дерев, є
організмами, чутливими до зміни вмісту в повітрі ряду хімічних елементів і
сполук, що входять до складу викидів більшості промислових виробництв.
До найважливіших за впливом на довкілля хімічних речовин цього ряду
відносяться диоксид сірки, оксиди азоту, важкі метали, фториди.
За зовнішнім виглядом розрізняють три типи таломів (вегетативні тіла,
або слань) лишайників: накипні, листуваті і кущисті. Таломи накипного
лишайника є кіркою, міцно зрощеною з субстратом - корою дерева,
деревиною, поверхнею каменів. Його неможливо відокремити від субстрату
без пошкодження (рис. 2.6.). Листуваті лишайники мають вигляд лусочок
або пластинок, прикріплених до субстрату за допомогою пучків грибних
ниток (гіф) – різін або окремих тонких гіф – ризоїдів (рис. 2.7).

279

Накипні епіфітні лишайники[ 39 ]

В

А

Рис.2.6. А. Леканора різноманітна – Lecanora allophana (Асh.) Rоhl.;
В. Бацидія жовтувата – Bacidia rubella (Ehrh.) Mass.
Листуваті епіфітні лишайники [ 39 ]
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Рис. 2.7. А Гіпогімнія здута - Hypogymnia physodes (L.) Nyl В Пармелія бороздчата Parmelia sulcata Tayl. С Ксанторія настінна - Xanthoria parietina (L.) Belt D Фісція зірчаста
- Physcia stellaris (L.) Nуl

В кущистих лишайників талом складається з гілок або товщих, частіше
розгалужених пагінців. Кущистий лишайник з'єднується з субстратом лише в
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одному місці за допомогою потужного пучка грибних гіф, званого гомфом, і
зростає вертикально або звисає вниз (рис. 2.8).
Кущисті епіфітні лишайники[ 39 ]
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Рис. 2.8 А Уснея густоборода - Usnea dasypoga (Ach.) Rоhl; В Уснея хохлата Usnea comosa (Ach.) Rohl; С Евернія сливова – Evernia prunastri (L.) Ach; D
Алекторія переплутана – Alectoria implexa (Hoffm.).
Мінеральні речовини лишайники отримують в основному з атмосфери з
опадами і пилом. Поглинання елементів з дощової води йде дуже швидко і
супроводжується їх концентруванням. При підвищенні концентрації сполук
металів в повітрі різко зростає їх вміст в таломах лишайників, причому за
накопиченням металів вони далеко випереджають судинні рослини. У лісі, де
опади проходять крізь крони дерев і стікають із стовбурів, лишайники
набагато багатші мінеральними і органічними речовинами, чим на відкритих
місцях. Особливо багато мінеральних і органічних речовин потрапляє в тіло
епіфітних лишайників, зростаючих на стовбурах дерев. Ці рослини
використовуються для проведення
спостереження за поширенням в
атмосфері більше 30 елементів: літію, натрію, калію, магнію, кальцію,
стронцію, алюмінію, титану, ванадію, хрому, марганцю, заліза, нікелю, міді,
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цинку, галію, кадмію, свинцю, ртуті, ітрію, урану, фтору, йоду, сірки,
миш’яку, селену та ін.
Багаточисельні дослідження в районах промислових об'єктів, на
заводських і прилеглих до них територіях показують пряму залежність між
забрудненням атмосфери і скороченням чисельності певних видів
лишайників. Особлива чутливість лишайників пояснюється тим, що вони не
можуть виділяти в середовище поглинені токсичні речовини, які викликають
фізіологічні порушення і морфологічні зміни.
Вивчення лишайникової флори в населених пунктах і поблизу великих
промислових об'єктів показує, що стан довкілля істотно впливає на розвиток
лишайників. За їх видовим складом і розповсюдженістю можна судити про
ступінь забруднення повітря. Найгостріше лишайники реагують на диоксид
сірки. Концентрація диоксиду сірки 0,5 мг/м3 згубна для всіх видів
лишайників. На територіях, де середня концентрація SО2, перевищує 0,3
мг/м3 (так звана зона «лишайникової пустелі» – лишайники практично
відсутні). У районах із середніми концентраціями диоксиду сірки від 0,3 до
0,05 мг/м3 по мірі віддалення від джерела забруднення спочатку з'являються
накипні лишайники, потім листуваті (фісция, ксанторія), – «зона
пригноблення». При концентрації менше 0,05 мг/м3 з'являються кущисті
лишайники (уснея, алекторія, анаптіхія) і деякі листуваті (лобарія, пармелія)
– «зона нормальної життєдіяльності».
На частоту зустрічаємості лишайників впливає кислотність субстрату.
На корі, що має нейтральну реакцію, лишайники почувають себе краще, ніж
на кислому субстраті. Цим пояснюється різний склад ліхенофлори на різних
породах дерев.
Таким чином, методи оцінки забрудненості атмосфери за траплянням
лишайників базуються на наступних закономірностях:
1) чим сильніше забруднено повітря міста, тим менше зустрічається в
ньому видів лишайників (замість десятків може бути один-два види);
2) чим сильніше забруднено повітря, тим меншу площу покривають
лишайники на стовбурах дерев;
3) при підвищенні забрудненості повітря зникають першими кущисті
лишайники (види у вигляді кущиків з широкою плоскою підошвою); за ними
- листуваті (зростають у вигляді пластинок, що відділяються від кори);
останніми - накипні (мають таломи у вигляді кірочки, зрощеної з
субстратом).
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На підставі цих закономірностей можна кількісно оцінити чистоту
повітря в конкретному місці мікрорайону школи (населеного пункту).
Використовуючи
лишайники,
легко
організувати
систему
біомоніторингу – систему довгострокових спостережень за зміною ступеня
забруднення повітря. Для цього проводять вимір проективного покриття
лишайників за системою постійних пробних ділянок (якщо передбачувана
зміна забруднення достатньо велика) або змінних пробних ділянок (якщо
зміна забруднення мала) і отримують середні значення проективного
покриття для досліджуваної території. Потім через певний проміжок часу
проводять повторні виміри проективного покриття. По зміні як загального
проективного покриття, так і проективного покриття окремих видів можна
судити про характер зміни (тренді) забруднення атмосферного повітря.
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є територія учнівського
лісництва або населеного пункту. Для оцінки забруднення атмосфери
обирається вид дерева (який є субстратом для росту лишайників) та який
найбільш поширений на досліджуваній території. Наприклад, як субстрат
може бути використана липа серцелиста, береза повисла, сосна звичайна.
У лісі пробні ділянки закладаються в однорідному за складом
рослинному угрупуванні. Причому для цілей фонового моніторингу ділянки
закладаються в різних біотопах, відмінних за природними умовами, а для
оцінки наслідків антропогенної дії ділянки обираються із максимально
схожих за природними умовами біотопів з різною мірою антропогенного
навантаження, а також з місць не схильних до антропогенного навантаження
для оцінки умовного фонового рівня (контрольні ділянки). Також пробні
ділянки можна розташовувати за регулярною сіткою, що надалі дозволить
представити результати досліджень в картографічному вигляді. Розмір
пробної ділянки визначається виходячи з таких умов: ділянка має бути
однорідною (характеризуватися однаковим рельєфом, ґрунтовими умовами,
складом деревостану), на ділянці повинно рости не менше 30 дерев видусубстрату приблизно одного віку і без видимих пошкоджень, вся ділянка
повинна мати однакове положення (відстань, переважаючий напрям вітру,
форма рельєфу) відносно джерел забруднення повітря (дороги, населеного
пункту, промислового об'єкту).
Територія населеного пункту розбивається сіткою на квадрати
(розміром, наприклад, 100 х 100 м), в кожному з яких підраховується
загальне число дерев досліджуваного виду і дерев, вкритих лишайниками.
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Для оцінки забруднення атмосфери конкретної магістралі, вулиці або парку
описують лишайники, які зростають на деревах з обох боків вулиці або алеї
парку на кожному третьому, п'ятому або десятому дереві. Для порівняння
результатів необхідно закласти контрольні, пробні ділянки.
Під час дослідження слід уникати загущених лісопосадок, дуже тінистих
парків, де для лишайників недостатньо світла.
Залежно від мети дослідження пробні ділянки можуть бути постійними
(дослідження проводяться протягом ряду років) або змінними (для кожного
дослідження обираються кожного разу нові). Модельні дерева на постійних
пробних ділянках можуть бути як змінними, так і постійними.
Система змінних пробних ділянок використовується в основному в
системі фонового екологічного моніторингу, коли необхідно виділити
незначний антропогенний вплив на тлі природного “шуму”. При цьому
кількість пробних ділянок має бути достатньо великою (звичайні декілька
десятків, що рівномірно покривають досліджувану територію) для отримання
великого об'єму статистично достовірної інформації.
Обладнання: журнал для записів, поліетиленові мішечки для відібраних
лишайників, етикетки (з вказівкою місця і дати відбору проб), письмове
приладдя, сіточка для визначення проективного покриття.
Хід роботи
1. У лісі на кожній пробній ділянці обстежується 20–30 модельних дерев
одного виду. На території населеного пункту в кожному квадраті 100х100 м.
підраховується загальне число дерев досліджуваного виду і дерев, вкритих
лишайниками. Відповідно до загальної кількості дерев в квадраті в якості
модельних обстежуються кожне третє, п'яте або десяте дерево, тобто з таким
розрахунком, щоб кількість модельних дерев склало 20-30 екземплярів.
Загалом, модельні дерева мають бути приблизно одновіковими, без
видимих пошкоджень. Вони обираються випадковим чином, без попередньої
інформації про наявність на них лишайників. Положення модельного дерева
відзначають на схемі ділянки (квадрату).
2. На кожному модельному дереві описують лишайники мінімум на
чотирьох пробних ділянках: дві в основі стовбура (з різних його боків) і дві
на висоті 1,4–1,6 м. Пробна ділянка обмежується на стовбурі квадратною
пластинкою з прозорої пластмаси розміром 10x10 см, яка усередині
розкреслена на квадратики по 1 см2 (таку пластинку можна зробити
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самостійно: вирізати з пластикової пляшки і розкреслити гострим предметом
– рис. 2.9)

Рис. 2.9. Визначення проективного покриття за допомогою
пластикової сіточки [ 39 ]
3. На кожній пробній ділянці виконують наступне. Сіточку накладають
на стовбур дерева і фіксують. Потім для кожного типу росту лишайників
(кущистих, листуватих і накипних) визначають число (a) квадратів, в яких
лишайники займають на око більше половини площі квадрата, визначають
число (b) квадратів, в яких лишайники займають менше половини площі
квадрата. Загальне покриття у відсотках обчислюють за формулою:
R = а + 0,5b. Дані заносять в польовий журнал з вказівкою номера
пробної ділянки (квадрату), номерів модельного дерева, номерів пробних
ділянок на модельному дереві (її положення на стовбурі) (таблиця 2.17.).
Також відзначають, які види лишайників зустрілися на ділянці, який відсоток
загальної площі рамки займає кожен зростаючий там вид, вказують
життєздатність кожного зразка: чи є у нього плодові тіла, здорові або
ослаблені таломи.
Форма записів в польовому журналі

Таблиця 2.17.
Вид дерева-субстрата __________________ Модельне дерево № ____
Пробна ділянка (квадрат) №____
Пробні ділянки біля основи стовбура Пробні ділянки на висоті 1,5 м
Вид
Покриття,
Покриття, %
Бал
Життєвість
Бал
Життєвість
лишайника
%
Накипні
Види…
Листуваті
Види…
Кущисті
Види…
Тип росту

Якщо неможливо визначити видову приналежність лишайників, тоді
відбирають зразки для подальшого визначення в лабораторних умовах. В
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крайньому випадку можна обмежитися визначенням лише загального
проективного покриття окремо для кожного типу лишайників (кущистих,
листуватих і накипних).
Оцінка комбінованого показника покриття і трапляння дається за 5бальною шкалою: 1) бал 1 – вид зустрічається дуже рідко і з дуже низьким
покриттям (менше 5%);
2) бал 2 – рідко або з низьким покриттям (5-20%);
3) бал 3 – рідко або з середнім покриттям (20-40%);
4) бал 4 – часто або з високим покриттям на деяких стовбурах(40-60%);
5) бал 5 – дуже часто і з дуже високим покриттям на більшості стовбурах (60100%).
4. Після проведення досліджень на пробній ділянці(у квадраті) робиться
розрахунок середніх балів трапляння і покриття для кожного типу зростання
лишайників – накипних (Н), листуватих (Л) і кущистих (К). Знаючи бали
середнього трапляння і покриття Н, Л, К, легко розрахувати показник
(індекс) відносної чистоти атмосфери (ВЧА) за формулою:
ВЧА = Н+2Л+3К
30
Чим вище показник ВЧА (ближче до одиниці), тим чистіше повітря.
Існує пряма залежність між ВЧА і середньою концентрацією диоксиду сірки
в атмосфері. Підсумкові результати ліхеноіндикації заносяться до табл. 2.18.
Оцінка чистоти повітря за допомогою лишайників
Таблиця 2.18.
Вид дерева ________________________________________________________
Показник

Категорія та номер пробної ділянки (квадрата)
Ділянки з антропогенним
Контрольні ділянки
навантаженням
1
2
3
…
n

Накипні
–
ступінь
покриття, % – бал оцінки
Листуваті
–
ступінь
покриття, % – бал оцінки
Кущисті
–
ступінь
покриття, % – бал оцінки
Відносна
чистота
атмосфери (ВЧА)

Методи обробки та оформлення: 1. Дається обґрунтування вибору
ключових ділянок
в текстовій або табличній формі наводиться їх
характеристика: положення, площа, рельєф, таксаційні показники
деревостану та ін.
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2. Оформляється план досліджуваної території, де відображається
розташування лісових масивів, пробних площ (квадратів) відносно один
одного і джерел забруднення повітря (дороги, промислові об'єкти), по
можливості на плані наводиться роза вітрів, на пробних площах
відзначаються модельні дерева (якщо дозволяє масштаб).
3. Результати польових досліджень і розрахунки заносяться до таблиць
2.17 і 2.18 і для наочності представляються у вигляді діаграм.
4. При достатній кількості пробних ділянок(особливо при закладці їх
способом квадратів ) будується карта індексу ВЧА способом ізоліній ( коли
точки (у нашому випадку це будуть центри пробних площ або квадратів ) з
однаковим значенням індексу з'єднуються однією лінією, для наочності
простір між лініями можна зафарбовувати в відповідно з колірною шкалою )
або кількісного фону (складається колірна шкала ( наприклад, червоний оранжевий – жовтий – зелений – блідо-зелений), де кожному кольору
відповідає інтервал значень індексу ВЧА ) і кожен квадрат зафарбовується
певним кольором). Залежно від можливостей карту можна намалювати від
руки або оформити в електронному вигляді в чорно – білому (штрихування,
відтінки сірого) або кольоровому варіанті (найпростішим і зручним
інструментом для цього може послужити MS Word з його панеллю
малювання ).
Обговорення та аналіз результатів дослідження. Отримані результати
у пробних площах (квадратах) порівнюються між собою і з даними
контрольних ділянок за відносними показниками, робиться висновок про
ступінь забруднення повітря на різних ділянках. Якщо спостереження
проводяться протягом декількох років, то проводиться порівняння з
результатами попередніх років і робиться висновок про зміну забруднення
атмосфери. У цьому випадку необхідно щороку проводити спостереження в
одні і ті ж терміни. Зробити висновок про причини відмінності індексу ВЧА
на пробних ділянках. Запропонувати реальні рекомендації щодо поліпшення
якості атмосферного повітря та господарського використання території
(Наприклад, перенести місця відпочинку людей з несприятливого району).
Висновки та рекомендації. Виявили різний рівень стану атмосферного
повітря на досліджуваній території: найбільш забруднене повітря на ділянці,
найменш на ділянці. Можливі причини цього явища полягають у наступному.
Для поліпшення екологічної ситуації в досліджуваному районі необхідно.
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РОЗДІЛ 3.
РІДКІСНІ ВИДИ ФЛОРИ ТА ФАУНИ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ
Мета роботи: вивчення життєвих форм у структурі комплексних
наукових досліджень рідкісних рослин та тварин з метою розроблення
заходів їх ефективної охорони.
Завдання:
1. Виявити та зареєструвати рідкісні і зникаючі види флори і фауни.
2. Провести моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і
фауни.
3. Провести комплексні дослідження.
4. Провести геоботанічні дослідження.
Теоретичні відомості. Деградація довкілля, викликана інтенсивною
господарською діяльністю людини, призвела до масштабних зрушень у
природних екосистемах, наслідком чого є зменшення чисельності або
зникнення багатьох видів тварин, рослин і грибів. Вжиття своєчасних заходів
охорони дикої фауни і флори дозволяє призупинити негативні процеси
руйнування навколишнього природного середовища та відновити стан
популяцій вразливих видів до безпечного рівня.
На світовому саміті із сталого розвитку у Йоганнесбурзі у 2002 р. та на
Генеральній асамблеї ООН у 2005 р. була схвалена глобальна мета щодо
досягнення до 2010 р. суттєвого зменшення втрат біорізноманіття. У зв’язку з
цим 2010 р. оголошено ООН Міжнародним роком біорізноманіття з метою
привернення уваги країн світу до нагальної проблеми збереження біотичної
складової довкілля, яка є основою для існування людства на планеті.
Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє приблизно 35% її
біорізноманіття, причиною чого є розташування території України на
перехресті багатьох природних зон та міграційних шляхів багатьох видів
фауни.
Біота України нараховує понад 70 тис. видів, з них флора – понад 27 тис.
видів, фауна – понад 45 тис. видів. Одним із заходів збереження цієї
різноманітності тваринного і рослинного світу є ведення Червоної книги
України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під
загрозою зникнення.
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Перше однотомне видання Червоної книги України було видано у
1980 р. і до нього було включено 85 видів тварин та 151 вид судинних
рослин.
Друге видання Червоної книги України було підготовлено у двох томах.
Перший том – «Тваринний світ» – був надрукований у 1994 р. і налічує 382
види. Другий том – «Рослинний світ» – вийшов друком у 1996 р. і налічує
541 вид.
Третє видання Червоної книги України, видане через 13 років після
випуску другого тому другого видання, включає 542 види тварин та 826 видів
рослин і грибів. У ньому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та
поширення видів, положення міжнародних договорів, Стороною яких стала
Україна протягом останніх 10-15 років, зокрема Конвенції про біологічне
різноманіття, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції), Конвенції
про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ існування в
Європі (Бернської конвенції) тощо.
Нове видання Червоної книги України є результатом праці великого
колективу авторів з різних наукових установ, передусім Інституту зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАН України, Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного
НАН України, інших організацій, окремих фахівців.
Координацію робіт щодо підготовки третього видання Червоної книги
України здійснювала Національна комісія з питань Червоної книги України
та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.
Видання Червоної книги України є вагомим внеском у справу
збереження різноманітності тваринного і рослинного світу України як основи
сталого розвитку держави для теперішнього і майбутніх поколінь.
Успішне розв'язання багатогранної за своєю суттю та завданнями
проблеми охорони рідкісних видів квіткових рослин можливе за умови
широкого використання теоретичних положень і методичних підходів
багатьох споріднених біологічних наук, об'єктом вивчення яких є рослинні
організми або різноманітні їх угруповання.
Однією з таких наук є екологічна морфологія рослин, зокрема, її
основний розділ, що вивчає рослинні життєві форми, їх морфоструктуру,
становлення у процесі індивідуального розвитку, географічне поширення,
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фітоценотичну і загалом біогеоценотичну приуроченість та модуси
еволюційних перетворень.
Об’єкт досліджень. Тварини та рослинні угрупування, які підлягають
охороні. Предметом дослідження – вивчення особливостей їх видового
складу та поширення у межах регіону, де проводяться ці дослідження.
Матеріали і обладнання: «Національна доповідь про стан збереження
біорізноманіття України», «Червона книга України. Тваринний світ.
Рослинний світ», «Зеленая книга Украинской ССР», визначник рослин,
тварин, компас, планшет, карта місцевості, креслярське приладдя.
Хід роботи
Комплексні дослідження території проводять методом окремих
«ключових» ділянок, що є найбільш типовими для даної місцевості і
здійснюється за таким планом:
• географічне положення. Подається відносно сталих об'єктів - селищ, гирл
річок та ін., із зазначенням відстаней і азимутів;
• геологічна будова. Подають характеристики геологічних відслонень з
описом гірських порід, що їх складають;
• рельєф. Вказують мезоформу рельєфу (вододіл, річкова долина, вершина
горба). Для горбів, балок, ярів зазначають морфометричні показники:
відносну висоту (глибину), ширину, довжину, експозицію схилу, його форму
і характер тощо;
• ґрунти. Визначають тип ґрунту і здійснюють ґрунтовий опис;
• рослинність. Зазначають розміщення рослинності в певному рослинному
угрупованні – в лісі, гаю, луках, болоті чи на ріллі. Вказують на характер
рослинності – трав'яниста, деревна, чагарникова, культурна і її видовий
склад;
• екологічна експертиза. Подають відомості про ступінь і форми впливу
господарської діяльності людини.
Оцінка стану досліджуваної ділянки ділиться на три категорії:
1) непорушена природна екосистема з добрим лісовим підліском,
травостоєм;
2) екосистема з явними ознаками впливу людини (вирубки, дороги,
стежки, вогнища, порушення ґрунтового покриву);
3) екосистема в пригніченому стані (значні вирубки, стихійні смітники,
велика кількість вогнищ, стежок та ін.).

290

Під
час
комплексних
екологічних
досліджень
(експедицій)
рекомендується складати профілі через описувані ділянки. Слід зауважити,
що чим більше досліджених ділянок, тим більш вагомішими (об'єктивними)
будуть результати досліджень в цілому.
Методика проведення геоботанічних досліджень. Для проведення
геоботанічних досліджень обирають типові ділянки, що характеризують
рослинність досліджуваної місцевості в цілому.
Для польових геоботанічних досліджень потрібне таке обладнання:
компас, планшет, карта місцевості, креслярське приладдя.
Опис рослинних угруповань проводять методом закладення дослідних
ділянок різних розмірів:
для трав'янистої – 1 м2, а для лісової і чагарникової – відповідно 500 і
100 м2.
Видовий склад описують за формою:
• назва рослин;
• процент покриття;
• фенологічна фаза (бутонізація, цвітіння, плодоносіння);
• життєвість (нормальний ріст, пригнічення).
Опис лісових і чагарникових угруповань проводять за таким планом:
• тип лісу (мішаний, сосновий, грабовий і т.д.);
• наявність підліску;
• трав'янистий покрив;
• моховий покрив.
Доцільно визначати висоту, товщину і вік дерев для того, щоб звернути
увагу на те, як повільно ростуть дерева і як багато часу потрібно, щоб виріс
ліс.
Вивчення рідкісних видів флори та фауни або рослинних угруповань
Важливе місце у геоботанічних дослідженнях має вивчення лікарських,
реліктових та ендемічних видів рослин, а також занесених до Червоної книги
України.
Їх описують за таким планом:
• назва (після визначення);
• місцезнаходження (вказують по відношенню до населеного пункту, річки);
• місце поширення (ліс, луки, болото);
• фаза розвитку (бутонізація, цвітіння, плодоносіння);
• кількість рослин;
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• дата спостереження.
Охорона рідкісних та зникаючих видів рослин.
Під впливом господарської діяльності людини з лиця Землі зникли і
продовжують зникати багато видів рослин і тварин. Для того, щоб зупинити
цей процес, зникаючі види рослин заносять до Червоної книги, яка
передбачає встановлення для них особливого режиму охорони.
В залежності від стану і ступеня загрози, рослини, занесені до Червоної
книги України, поділяються на категорії:
• зниклі; • зникаючі; • рідкісні; • невизначені; • недостатньо визначені;
• відновлені.
Збирання видів рослин, занесених до Червоної книги України, в
біотопах, на території заповідників, національних парків та інших
природоохоронних територій - забороняється.
Під час проведення даних досліджень слід дотримуватися вимог щодо
охорони рідкісних і зникаючих видів флори й фауни. Відповідно до ст. 8
Закону України "Про Червону книгу України"
лісогосподарські
підприємства повинні виявляти і охороняти ті види, які є (або можуть бути)
об’єктами користування на даному підприємстві (деревно-чагарникові види,
гриби, трав'янисті рослини які можуть використовуватися в порядку
другорядного користування лісом, мисливські тварини). Відповідно
вихованці учнівських лісництв мають виступати помічниками у виконанні
цієї справи.
Виявлення та реєстрація рідкісних і зникаючих видів флори і фауни,
що зустрічаються на території учнівського лісництва, слід починати із запиту
до територіального органу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища щодо надання списків видів з Червоної книги України,
Європейського Червоного списку, Червоного списку МСОП 3, підписаних
Україною конвенцій, списків регіональних рідкісних і зникаючих видів
рослин і тварин, а також рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги
України, які ідентифіковано в адміністративній області, де розташоване
учнівське лісництво. Списки таких видів містяться у довідкових виданнях із
охорони природи та ПЗФ, які видано останнім часом для багатьох регіонів
України. Другим кроком цієї процедури є встановлення наявності цих видів
на території лісництва. Для цього слід використовувати всю наявну
інформацію, зокрема:
• матеріали лісового та мисливського впорядкування [27, 36];
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• документацію, що стосується об’єктів ПЗФ на території підприємства;
• матеріали спеціальних обстежень та перевірок екологічною інспекцією;
• консультації із місцевими експертами, природоохоронними організаціями,
відповідними державними органами та іншими зацікавленими сторонами.
Наступним кроком цієї процедури як для працівників лісового
господарства так і юних лісівників є ідентифікація таких видів. Для цього
можна використовувати офіційне видання Червоної книги України, яке
можна скачати в електронному вигляді на сайтах http://uk.wikipedia.org/wiki/
Червона книга України або http://pryroda.in.ua /blog/chervonata-zelena-knyga2009/, та інші довідкові видання.
Для встановлення місцезнаходження цих видів бажаним є залучення
спеціалістів з охорони природи, ботаніків, зоологів, представників інших
зацікавлених сторін, які мають відповідну кваліфікацію для виконання такої
роботи. Встановлені місцеперебування рідкісних видів флори та фауни
мають бути занесені до лісовпорядних планів.
Охорона виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни
Наявність на території підприємства рідкісних і зникаючих видів флори і
фауни, а також рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України
(яка
доступна
в
електронному
вигляді
на
сайті
http://pryroda.in.ua/blog/chervona-ta-zelena-knyga-2009/), слід враховувати при
плануванні і виконанні будь-яких лісогосподарських і природоохоронних
заходів. Загалом для таких лісів має бути встановлений режим обмеженого
лісокористування. До визначення заходів із збереження рідкісних і
зникаючих видів флори і фауни, а також рослинних угруповань, занесених
до Зеленої книги України, та їх планування і методів виконання слід залучати
зацікавлені сторони, зокрема кваліфікованих спеціалістів з охорони природи.
При складанні технологічних карт виконання лісогосподарських заходів
місцеперебування рідкісних видів флори та фауни або рослинних угруповань
слід заносити до технологічних схем, щоб при проведенні заходу не
порушити природний режим їх існування. В розділ технологічної карти, де
описано природоохоронні аспекти проведення заходу, робиться відповідний
запис про заходи, які слід вжити для охорони таких видів або угруповань.
Моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни.
Лісогосподарські підприємства щорічно проводять моніторинг
виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних
угруповань, занесених до Зеленої книги України. Таку роботу можуть
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зробити і члени учнівських лісництв. Для цього заповнюється наведена
нижче таблиця 3.1.
Результати моніторингу виявлених на території учнівського
лісництва ________________________ рідкісних і зникаючих видів флори
та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України
(Червоної книги)
Таблиця 3.1.
Рік проведення моніторингу __________________________________________
№ Місцезнаходження
з/п
лісництва,
квартал, виділ

Назва виду,
чи
рослинного
угруповання

Об’єкт, що
охороняється
(популяція,
місце
гніздування,
нора тощо)

Стан об’єкту
(наявність
заселених нір,
гніздівель,
орієнтовна
площа
угрупувань
або популяцій
рослин)

Зміни у
порівнянні
з минулим
роком та
причини
таких змін

Обговорення та аналіз результатів дослідження. Отримані результати
під час комплексних екологічних досліджень (експедицій) рекомендується
складати у вигляді профілів через описувані ділянки. Подаються відомості
про ступінь і форми впливу господарської діяльності людини. Та
проводиться оцінка стану досліджуваної ділянки. Складаються технологічні
карти ділянки. Визначаються заходи, які слід вжити для охорони рідкісних
видів флори та фауни або рослинних угруповань.
Зробити висновок про наявність реліктових та ендемічних видів рослин,
тварин а також занесених до Червоної книги України на досліджуваних
ділянках.
Запропонувати реальні рекомендації щодо поліпшення стану
досліджуваної ділянки та господарського використання території (наприклад,
перенести місця відпочинку людей).
Висновки та рекомендації. Виявили та зареєстрували рідкісні і
зникаючі види флори і фауни, що зустрічаються на території учнівського
лісництва а саме: для поліпшення екологічної ситуації в досліджуваному
районі необхідно….; для ефективної охорони рідкісних рослин, тварин
необхідно …..
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
Мельниченко Неоніла Романівна, методист Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
ВСТУП
Ліси – головне природне багатство України. Пріоритетними завданнями
сьогодення є раціональне використання лісових ресурсів, збереження
біологічного різноманіття.
Зважаючи на роль лісу в екосистемі та інтенсивне використання його
ресурсів, виховання майбутніх свідомих лісівників є невід’ємною складовою
системи освіти. Функціонування учнівських лісництв, як однієї з ефективних
форм позакласної, позашкільної та профорієнтаційної роботи в освітніх
закладах України на сучасному етапі соціально-економічного, суспільнополітичного та євроінтеграційного процесів нашої держави, є дуже важливим
і виправданим у перспективі охорони, збереження і відновлення лісових
ресурсів, підготовки висококваліфікованих кадрів для лісогосподарських
підприємств і наукових установ.
Учнівські лісництва є однією з важливих форм організації трудового
навчання і виховання, активізації екологічного руху в Україні, залученні до
науково-дослідницької діяльності та суспільно-корисної праці учнівської
молоді. У процесі навчання вихованці 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.
В учнівських лісництвах вихованці садять, вирощують, доглядають
дерева, збирають лікарську сировину, допомагають лісу, проводять
різноманітні досліди, посезонну роботу.
Робота учнівських лісництв організовується відповідно до Положення
про учнівське лісництво (наказ Міністерства освіти і науки України від
30.01.2015 р. № 66). 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. Великий вплив на формування свідомого
та обґрунтованого ставлення до вибору професії має дослідницька та
практична робота у лісі.
Все це значною мірою забезпечує поглиблення біологічних знань
вихованців, розширення дитячого наукового світогляду, розвиток естетичних
відчуттів, формування у неповнолітніх екологічної культури та трудових
умінь і навичок, що в кінцевому результаті – позитивно впливає на
формування гармонійно розвиненої особистості.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
Учнівське лісництво – об’єднання учнівської молоді, яке діє в закладах
загальної середньої освіти або позашкільної освіти з метою здобуття нею
знань, умінь і навичок у галузі лісівництва.
Учнівські лісництва – це потужна сила у формуванні справжніх
природолюбів, дбайливих господарів лісу, надійного резерву кадрів
лісогосподарської галузі. Це зелена лабораторія, де вихованці вчаться
досліджувати оточуючий світ, де прищеплюється любов до природи, до
рідного краю.
Учнівське лісництво – стартовий майданчик для проведення різних
форм природоохоронної роботи в освітніх закладах: створення екологічних
стежок, проведення спостережень, пізнавальних екскурсій, навчальних
експедицій, походів, виконання ботанічних і зоологічних практикумів, участі
у різноманітних екологічних конкурсах, операціях, акціях тощо.
Основними завданнями діяльності учнівських лісництв є:
- оволодіння учнівською молоддю теорією та практикою ведення
лісового господарства;
- сприяння професійному самовизначенню молоді;
- залучення молоді до ефективного використання та відтворення лісових
ресурсів;
- екологічне виховання дітей та молоді;
- розвиток учнівського самоврядування.
Учнівські лісництва у своїй діяльності керуються Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту», Лісовим кодексом України, нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі
Положенням про учнівські лісництва.
Загальну координацію діяльності учнівських лісництв здійснюють
заклади позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму або інші
освітні заклади, визначені місцевими органами управління освітою.
Учнівське лісництво може діяти на спеціально закріпленій за ним
ділянці лісу відповідно до договору, укладеного між закладом загальної
середньої освіти або позашкільної освіти, з однієї сторони, та державним
лісогосподарським
підприємством,
міжгосподарським
лісгоспом,
лісопарковим господарством тощо, з іншої сторони.
Учнівські лісництва організовуються в екологічно чистих зонах лісів
України.
Діяльність
учнівських
лісництв
ґрунтується
на
принципах
добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності.
Членами учнівських лісництв можуть бути учні 6 - 11 класів закладів
загальної середньої освіти закладів, вихованці закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму.
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Для ефективної роботи в учнівському лісництві вихованці
організовуються в гуртки, клуби, ланки тощо.
Діяльність вихованців в учнівському лісництві організовується
відповідно до плану роботи учнівського лісництва, який погоджується
керівником лісового господарства та затверджується керівником освітнього
закладу, з урахуванням вікових особливостей дітей.
Вихованці можуть залучатися до виконання таких видів робіт:
- садіння і висівання лісу, догляд за лісонасіннєвими плантаціями;
- виявлення та охорона пам’яток природи;
- вирощування садивного матеріалу, озеленення населених пунктів
тощо;
- залісення ярів і балок, створення полезахисних лісових смуг та
захисних лісових насаджень на берегах річок і водойм;
- виявлення та охорона рідкісних рослин, пам’яток природи;
- заготівля лікарської сировини, грибів;
- заготівля насіння деревних і чагарникових порід;
- розселення й охорона мурашників;
- створення екологічних стежок;
- проведення фенологічних спостережень;
- здійснення науково-дослідницької діяльності.
2. УПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКИМ ЛІСНИЦТВОМ
Безпосереднє управління учнівським лісництвом здійснює керівник
освітнього закладу.
Керівник освітнього закладу:
- визначає структуру учнівського лісництва та зміст його діяльності;
- організовує роботу учнівського лісництва;
- призначає педагогічного працівника, відповідального за діяльність
учнівського лісництва та безпеку (учнівський лісничий);
- забезпечує безпечні умови праці вихованців, дотримання ними правил
безпеки;
- створює необхідні умови для виконання плану роботи учнівського
лісництва;
- забезпечує розвиток матеріально-технічної бази учнівського лісництва.
Адміністрація лісового господарства:
- підбирає та закріплює за учнівським лісництвом ділянку лісу, за
можливості виділяє приміщення, необхідні для його роботи;
- призначає фахівця, відповідального за координацію діяльності
учнівського лісництва та лісового господарства;
- організовує безкоштовне підвезення вихованців на ділянку;
- може відзначати вихованців, які досягли кращих результатів у трудовій
та суспільній діяльності.
Учнівський лісничий:
- організовує діяльність вихованців в учнівському лісництві;
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- розподіляє між вихованцями роботу в учнівському лісництві,
контролює її виконання;
- забезпечує виконання плану роботи учнівського лісництва;
- забезпечує дотримання вихованцями встановленого режиму роботи та
виробничої дисципліни;
- організовує практику вихованців в учнівському лісництві;
- обліковує працю вихованців в учнівському лісництві.
Учнівський лісничий звітує про роботу учнівського лісництва перед
керівником освітнього закладу та адміністрацією лісового господарства.
До роботи в учнівському лісництві можуть залучатися інші педагогічні
працівники освітнього закладу, персональний перелік яких визначається його
керівником, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних
закладів, наукові працівники наукових установ, фахівці лісових господарств.
3.ОХОРОНА ПРАЦІ ВИХОВАНЦІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ
УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
Вихованці допускаються до роботи на ділянці після проведення з ними
інструктажу і перевірки знань з охорони праці та техніки безпеки, які
проводяться з вихованцями відповідно до пункту 1 розділу I Правил охорони
праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості,
затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 13 липня 2005 року N 119, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 22 вересня 2005 року за N 1084/11364. Інструктажі з охорони праці
та техніки безпеки організовує працівник лісового господарства,
відповідальний за роботу учнівського лісництва.
Контроль за дотриманням трудового законодавства, правил, норм,
інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки
здійснюють учнівський лісничий та педагогічні працівники, які залучені до
роботи з вихованцями в учнівському лісництві.
Забороняється залучати вихованців до важких робіт і робіт зі
шкідливими або небезпечними умовами праці. Працювати вони можуть
тільки у світлий період доби.
Вихованці не залучаються до гасіння лісових пожеж, до управління
транспортними засобами, до роботи з отрутохімікатами та горючими
матеріалами, до робіт, пов’язаних із підніманням їх на висоту.
Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення
учнівського лісництва здійснюються за рахунок коштів, не заборонених
чинним законодавством України.
4. ОРІЄНТОВНІ РОЗДІЛИ ПЛАНУ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ
ЛІСНИЦТВ
I. Теоретична підготовка
1. Екологічне, оздоровче, економічне та естетичне значення лісу.
2. Основи лісознавства та лісовідновлення.
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3. Біоценоз лісу, його охорона. Вивчення видового складу фауни та
флори лісу.
4. Лісові ґрунти та їх значення.
5. Способи захисту лісу від пожеж, ерозії, шкідників і хвороб.
6. Культура поведінки в природі.
7. Техніка безпеки в лісі.
II. Практична діяльність
1. Тематичні екскурсії до лісу.
2. Чергування на дорогах з метою попередження лісових пожеж і
охорони молодих насаджень.
3. Садіння та висівання лісу, догляд за лісовими насадженнями.
4. Озеленення населених пунктів.
5. Виготовлення та розвішування будиночків і годівничок для птахів.
6. Складання карти закріпленої ділянки лісу з нанесенням місць
розташування об’єктів лісу, що охороняються (мурашників, гніздування
птахів, цінних рослин тощо).
7. Заготівля рослинної сировини.
8. Влаштування екологічних маршрутів.
III. Дослідницька діяльність
1. Організація тематичних групових та індивідуальних досліджень
об’єктів та явищ лісового біоценозу, антропогенного впливу на ліс.
2. Екологічний моніторинг.
3. Проведення дослідів за завданнями вчених і фахівців лісового
господарства.
4. Проведення науково-практичних конференцій юних лісівників.
IV. Просвітницька діяльність
1. Випуск стінних газет, фотостендів, інформаційних бюлетенів,
присвячених охороні лісу.
2. Виступи в засобах масової інформації.
3. Бесіди з учнівськими та батьківськими колективами на теми
раціонального використання та охорони лісу.
4. Випуск і поширення листівок екологічного змісту.
5. Організація екскурсій екологічними стежками.
6. Залучення учнів навчальних закладів, громадськості до
лісогосподарської та природоохоронної діяльності.
5. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ УЧНІВСЬКИХ
ЛІСНИЦТВ
1. Наказ про створення учнівського лісництва за двома підписами
(директора закладу освіти та директора лісогосподарського підприємства).
2. Двохстороння угода між керівниками освітнього закладу та
лісогосподарського підприємства.
3. Карта-схема закріпленої за учнівським лісництвом ділянки лісу.
4. План роботи.
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5. Список членів учнівського лісництва.
6. Щоденник науково-дослідницької роботи.
7. Положення про учнівське лісництво.
8. Протоколи зборів та ради лісництва.
9. Звіти про роботу та участь у акціях.
6. ПЕРЕЛІК РОБІТ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
ВИХОВАНЦЯМИ
Лісознавство
1. Вивчити видовий склад, будову, розмноження, ріст деревних та
чагарникових порід місцевості.
2. Виділити на території учнівського лісництва типові ділянки лісу і дати
їм характеристику за походженям, складом, віком, ярусністю, бонітетом,
товарністю.
Лісонасінева справа
1. Провести фенологічні спостереження за достиганням насіння
різноманітних деревних та чагарникових порід; взяти участь в зборі і
заготівлі насіння.
2. Навчитись проводити відбір кращих насіннєвих дерев.
3. Провести досліди за темами :
 вплив часу збору насіння на його схожість;
 визначення схожості насіння;
 вплив способів обробітку насіння на якість сходів.
Лісові розсадники
1. Створити в учнівському лісництві власний лісовий розсадник і
провести в ньому повний комплекс по вирощуванню посадкового матеріалу
(вибір місця, організація території за найпростішим планом, підготовка
ґрунту і насіння, догляд за посівами, викопування саджанців).
2. Провести дослід по щепленню на основі рекомендацій працівників
лісового господарства.
Лісові культури
1. Виконати роботи по догляду за лісовими культурами на території
учнівського лісництва.
2. Взяти участь в інвентаризації лісових культур на закріпленій за
учнівським лісництвом площі.
Таксація
1. Навчитися проводити визначення лісосік і окомірну таксацію лісу,
відбір дерев при проведенні рубок догляду за лісом.
2. Провести спостереження за станом природного відновлення на
лісосіках після рубки в залежності від способу очистки від залишків після
рубок.
Охорона і захист лісу
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1. Скласти план протипожежного обладнання учнівського лісництва.
Провести окремі роботи по цьому плану.
2. Навчитися складати акти про лісопорушення і лісові пожежі.
3. Вивчити найпоширеніших шкідників лісу, провести фенологічні
спостереження, зібрати і оформити колекцію шкідників лісу.
4. Вивчити найпростіші засоби боротьби з шкідливими комахами і
хворобами лісу.
5. Провести розселення мурашників.
6. Організувати практичні роботи по приваблюванню птахів. З цією
метою виготовити і розвішати штучні гніздівлі на території учнівського
лісництва і вести спостереження за ними.
7.
ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ
Для проведення дослідницької роботи з вирощування садивного
матеріалу створюють розсадники площею 0,3–0,5 га.
Тут вирощується садивний матеріал і одночасно закладаються досліди,
ведуться спостереження. Розсадники зазвичай мають такі відділи: посівний,
де з насіння вирощують одно-, дворічні сіянці; шкілки, в які висаджують
саджанці, щоб виростити садивний матеріал; маточну ділянку, звідки беруть
живі дерева і кущі; дендрарій, де ростуть і акліматизуються різні породи
дерев і кущів.
Ґрунтові умови розсадників мають бути подібні до тих, куди буде
переноситися садивний матеріал.
Перед посівом насіння перевіряють у контрольно-насінній станції або в
шкільному біологічному кабінеті. Показниками посівних якостей насіння є
технічна схожість, енергія проростання, доброякісність, чистота, абсолютна
вага.
Велике значення під час створення насаджень має походження насіння.
Заготівлю насіння та плодів потрібно проводити тільки з кращих, здорових
насаджень. Дерева, що підбираються для заготівлі насіння, повинні мати
прямі, рівні, повнодеревні, здорові стовбури.
Вихованці мають встановити, з яких дерев і кущів складається їхній ліс,
який його рельєф, чи є в ньому водойми, визначити середній вік дерев, дати
аналіз ґрунтів, шляхом систематичних спостережень вивчити мешканців лісу,
спосіб життя окремих тварин і птахів, проводити фенологічні спостереження.
Результати спостережень записуються у спеціальні журнали. Цікаво
визначити початок сокоруху в деревах, набрякання бруньок, початок і кінець
цвітіння, особливості росту дерев, назви шишок, насіння і плодів, період їх
достигання, початок і кінець листопаду. Діти мають фіксувати приліт і відліт
птахів, сезонні зміни в поведінці та способі життя тварин, різні атмосферні
явища. Поряд з фенологічними варто проводити і метеорологічні
спостереження на метеомайданчиках, що є в освітніх закладах, їх можна
обладнати і в лісі.
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Дослід 1. Вивчення способів підготовки до посіву в шкілці насіння
різних порід.
Збирають насіння основних місцевих деревних і кущових порід. Частину
насіння восени висівають у шкілку без будь-якої підготовки. Другу частину
готують до посіву відповідно до певної породи, шляхом стратифікації,
проводять спостереження та записують усі види проведених робіт.
Насіння багатьох деревних і чагарникових порід потребує тривалого
часу для набухання і проростання. Насіння багатьох видів горіхів потребує
для проростання 5–6 місяців, насіння ясеня звичайного без підготовки його
до сівби дає сходи через 1–1,5 року. Для прискорення одержання сходів
насіння, що важко проростає, піддають передпосівній підготовці. Одним зі
способів підготовки насіння до сівби є стратифікація, яка полягає в створенні
штучних сприятливих умов для проходження перших стадій проростання до
висіву його в ґрунт. Для цього насіння змішують з потрійним об’ємом
чистого піску, зволожують протягом 3–5 днів і перемішують. Потім суміш
розсипають нетовстим шаром, підсушують до помірно вологого стану,
насипають у ящики і зберігають у льоху, спочатку при температурі +3 – 5°С,
а коли насіння почне проростати +1– 2°С. Навесні за допомогою спеціальних
сит його відділяють від піску і висівають у розсаднику. Тривалість
стратифікації для різних порід різна і становить від 1 до 6 місяців.
Навесні висівають у шкілку стратифіковане і нестратифіковане насіння
(останнє для контролю). Після появи сходів проводять спостереження за
термінами і особливостями відповідних фаз. У кінці вегетаційного періоду
визначають, які способи підготовки насіння до посіву дають більший вихід
стандартного по садкового матеріалу і як впливають строки посіву та
способи підготовки насіння на розвиток надземної частини сіянців і
кореневої системи.
Щоб правильно оцінити способи підготовки насіння до посіву, дослід
закладають двічі-тричі за однакового розміщення посівних смужок та
однакової норми висівання на один погонний метр.
Дослід 2. Висівання насіння деревних і чагарникових порід у
лісорозсаднику.
Насіння деревних порід, які потребують стратифікації збирають і восени
(вересень – жовтень), висівають у вологу землю в лісорозсаднику. Другу
частішу насіння цих порід стратифікують і висівають навесні. Визначають
час появи сходів, інтенсивність росту наземних органів, а восени порівнюють
вихід сіянців з однієї одиниці площі, їх висоту, діаметр біля кореневої шийки.
Для цього обміряють не менше 200 сіянців кожної породи, а потім виводять
середнє арифметичне.
Дослід 3. Вирощування сіянців сосни в лісорозсадниках з
різними строками висівання.
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Одну частину насіння висівають влітку (червень – липень), а другу
навесні. Визначають час появи сходів, а восени порівнюють вихід
стандартних сіянців з однієї площі, їх середню висоту і діаметр біля
кореневої пшики. Обмірюють не менше 200 сіянців.
Дослід 4. Вивчення характеру росту по висоті та діаметру ялиці,
бука, дуба та інших деревних порід.
За допомогою щорічного вимірювання висоти і діаметра дерев від
моменту посадки лісокультур або від моменту зникання крон визначають,
скільки сантиметрів у висоту виростали дерева кожного року, а також
щорічний приріст по діаметру. Спостереження проводять на окремих
деревах. Кожний член учнівського лісництва обирає собі дерево для
спостережень. Паралельно можна закласти дослід по вивченню впливу
мінеральних і органічних добрив на ріст дерев. Для цього потрібно підібрати
по кілька дерев і під кожне, яке на початку досліду не відрізняється від інших
дерев, вносити різні мінеральні або органічні добрива. Зафіксувати їх вплив
на приріст у висоту та діаметр.
Дослід 5. Вивчення можливостей осіннього посіву в шкілці не
стратифікованим насінням.
Висівають насіння всіх деревних та кущових порід, які ростуть у
лісництві у вересні – жовтні В три терміни через 10 – 15 днів.
Визначають, яке насіння дає сходи весною, якість сходів залежно від
строків посіву, характер розвитку сходів та інші показники, на основі яких
роблять висновки про те, насіння яких деревних та чагарникових порід в
умовах учнівського лісництва можна висівати в шкілку восени і в які строки.
Для окремих деревних і кущових порід, насіння яких визріває в кінці
літа, посіви починають раніше. Липу слід сіяти в фазі високої стиглості
(початок буріння). На1м2 після першого року залишають сіянців: сосни –
660, ялини – 1000, дуба – 110, липи – 220. Кожний рік сіянці проріджуються
на 1/3. Дослідницька робота в учнівських лісництвах стає головним змістом
діяльності вихованців. Вона поєднує їх навчання з творчою працею в лісі,
залучає до активної і глибоко усвідомленої праці.
Дослід 6. Виявлення найбільш ефективних способів підготовки
посівного матеріалу хвойних порід дерев та їх вплив на ріст і розвиток
рослин.
Варіанти досліду.
1. Посів насіння без попереднього обробітку.
2. Посів насіння, попередньо підготовлених до посіву методом
снігування.
Методика проведення досліду.
Для проведення досліду ділянку, заплановану під посів, ділять на дві
частини: на першій висівають насіння без попередньої підготовки їх до
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посіву, на другій – насіння, яке перед посівом снігували. Техніка снігування
насіння така: перед закладанням під сніг насіння замочують впродовж доби в
сніговій воді при кімнатній температурі, засипають в марлеві мішечки.
Мішечки з насінням поступово охолоджують до +1°С – 1°С і викладають їх
на підвищений майданчик на ущільнений сніг товщиною до 4 см, з таким
розрахунком, щоб шар насіння був меншим З см. Майданчик обирають в
затіненому місці. Зверху насіння закривають ущільненим снігом товщиною
40 – 50 см, який додатково прикривають тирсою, щоб запобігти його
швидкому таненню навесні.
В такому стані насіння зберігають впродовж 30 – 40 діб. В день висіву
насіння виймають з під снігу і складають для нагрівання до температури
навколишнього повітря. Після цього насіння 15 – 20 хвилин обробляють 0,2%
розчином марганцевокислого калію, розсипають в затінку на брезент,
провітрюють до стану сипучості і проводять висів.
Впродовж літа за посівами проводять догляд і фенологічні
спостереження.
Дослід 7. Вирощування сіянців хвойних порід під поліетиленовою
плівкою.
Вирощування сіянців під плівкою проводиться з метою продовження
вегетаційного періоду росту сіянців.
Методика проведення досліду.
Для проведення досліду на ділянці встановлюють дерев’яний збірний
парник завширшки 1м, висотою 0,35м. На дно парника засипають торф
шаром 8 – 10см, в який попередньо вносять мінеральні добрива з розрахунку
4г бору, 3г сіркокислої міді, 0,3г сіркокислого цинку на 1м2. Після цього
проводять суцільний посів насінна (норма висіву насіння сосни 5г на 1м 2).
Після посіву парники зверху накривають рамою, обтягнутою з обох сторін
двома шарами поліетиленової плівки.
Для проведення досліду ділянку ділять навпіл: на одній частині
висівають насіння, яке пройшло передпосівне снігування, на другій
висівають те ж насіння в парники під плівку. В парниках підтримується
температура близько +30°С, вологість 65–70%. Щоб запобігти
«запарюванню» сходів, парники провітрюють, піднімаючи краї рам. Після
появи масових сходів рами періодично піднімають, за місяць до кінця
вегетації прибирають зовсім.
Впродовж літа посіви підливають, 4 рази підкормлюють сечовиною з
розрахунку 20г на 1м2. Парники встановлюють в кінці березня, а посів
насіння в них проводять в другій половині квітня.
Дослід 8. Виявлення оптимальної норми висіву насіння хвойних
порід.
Варіанти досліду:
1. Посів насіння за стандартними нормами висіву.
2. Посів насіння з різноманітними нормами висіву.
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Методика проведення досліду.
Для проведення досліду земельну ділянку поділяють на п’ять рівних
частин. На одній з них проводять контрольний висів насіння по
рекомендованій нормі висіву: для сосни 1,5г на 1 пог. метр, для ялини 1,8г на
1 пог. метр.
На двох інших ділянках висівають насіння з заниженою нормою висіву
(на другому на 10%, на третьому на 20%). На четвертій і п’ятій ділянках
висівають насіння за нормами, що вище рекомендованих (на четверті на 10%,
на п’ятій на 20%). Перед висівом насіння стратифікують методом снігування.
Впродовж літа за посівами доглядають (розпушування, сапання) і ведуть
фенологічні спостереження.
Дослід 9. Вплив строків висіву насіння на розвиток саджанців
берези.
В досліді використовується береза бородавчата – перспективна порода
для посадки захисних смуг на полях і вздовж доріг.
Варіанти досліду:
1. Висів насіння взимку.
2. Висів насіння влітку.
В першому досліді насіння висівають в листопаді – грудні при товщині
шару снігу не менш 30 см. В снігу прокопують борозенки завширшки 15 см
до поверхні ґрунту. Норма висіву 7 – 8 г насіння на пог. метр. Після посіву
вздовж борізд кладуть очерет так, щоб він покрив борозни і розриви між
ними. Навесні (в хмарну погоду), після появи сходів очерет розріджують.
Його прибирають з ділянки тільки в кінці серпня – початку вересня. Сіянці
вирощують в розсаднику до двох років.
При проведенні другого досліду насіння висівають у другий половині
липня. Спочатку прокопують борозни на глибині 6 – 8 см, завширшки 25 см,
на відстані 50 – 60 см одне від одного. Свіжозібране насіння замочують у
воді на 1 – 2 доби і висівають. Норма висіву – 2,5 г насіння на пог. метр.
Насіння присипають землею, прикривають соломою, підливають через 1 – 2
доби. При появі сходів, солому забирають, сходи притінюють щитами. Щити
прибирають в кінці літа. На зиму сходи, отримані від літнього посіву,
прикривають очеретом.
Дослід10. Вплив обробки живців лісових культур розчином
гетероауксину на приживлюваність, ріст і розвиток живців.
Варіанти досліду :
1. Обробіток здерев’янілих (зелених) живців розчином гетероауксину;
2. Обробіток здерев’янілих (зелених) живців чистою водою.
Розчин гетероауксину готують на питній воді кімнатної температури.
Дня здерев’янілих живців роблять розчин з розрахунку від 200 до 250 мг
гетероауксину на 1 л води Живці витримують в розчині від 18 до 24 годин.
Для навпіл здерев’янілих (зелених) живців 150 – 200 мг гетероауксину на 1 л
води і живці втримують в розчині впродовж 8 – 12 годин.
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Готовий розчин наливають в скляний, керамічний або емальований
посуд шаром 6 – 7 см і живці зв’язані в пучки по 50 – 100 штук, занурюють
нижніми кінцями в розчин. Верхні кінці живців накривають брезентом, щоб
вони не пересихали.
Для контрольних ділянок, у відповідності з варіантами досліду, живці
аналогічно обробляють чистою водою.
Після обробітку живці виймають з розчину, промивають водою.
Складають в кошики з вологим мохом, соломою або іншим субстратом (на
час перенесення в розсадник), а потім висаджують.
Дослід 11. Вивчення ефективності розмноження хвойних порід
насінням у лісі.
Посів хвойних порід в лісі проводять з метою заміни малопродуктивних
6ерезово – осикових ділянок хвойними насадженнями, а також швидкого
лісовідновлення на вирубках. В цьому випадку найбільш цінною хвойною
породою для більшості зон є сосна звичайна та ялина. В залежності від того,
з якою лісокультурою проводиться дослід, використовують наступні
варіанти:
1. Посів насіння ялини під пологом лісу;
2. Посів насіння ялини на полянах;
3. Посів насіння сосни звичайної і модрини на полянах;
4. Посів насіння сосни звичайної і модрини на краях лісу.
Під пологом лісу без трудомістких робіт можна вирощувати лише
тіневитривалу ялину. Модрина і сосна ростуть при помірному затіненні
всього 5 – 10 років, після чого необхідне проріджування основної деревної
породи. Посів хвойних на незахищених лісом місцях не рекомендовано, так
як на сходи впливають дії сонця і суховіїв. Знаходячись під захистом лісу,
вони будуть краще постачатись вологою і частину дня будуть закриті від
прямих сонячних променів. В той же час сіянці, трохи віддаленні від дерев,
не будуть пригнічені дією лісу.
Для посіву насіння всіх хвойних роблять ямки діаметром 0,4м,
розміщуючи їх в рядах на відстані 1,5м одна від одної і такої ж відстані в
міжряддях. З назначених ділянок знімають тонкий шар землі, ґрунт
перекопують. Насіння висівають на глибину 1 – 2 см, поверхню мульчують
тонким шаром перетертого сухого листя. Якщо грунт недостатньо вологий,
проводять зволоження. Полив проводять тільки через покриття з листя, щоб
запобігти змиву насіння.
Для посіву насіння ялини лунки роблять як під пологом лісу, так і на
відкритих ділянках не ближче 3м від дерев. Для сосни і модрини ця відстань
повинна бути приблизно 5м, при розрідженому лісі – трохи менше. У
випадку появи великої кількості сходів частину сіянців можливо пересадити
на нові місця, залишаючи в лунках по 5 – 6 рослин.
Дослід 12. Вивчення способів щеплення хвойних порід.
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Варіанти досліду:
1. Щеплення вприклад серцевинного живця на камбій підщепи.
2. Щеплення камбієм на камбій (для тонких живців).
3. Щеплення в розщіп верхівкового пагона.
Методика проведення досліду.
Для досліду підбирають лісокультурну ділянку або розсадник лісництва,
де відбирають по 100 підщеп для кожного варіанту. Щеплення проводять
ранішньої або вечірньої пори. Живці повинні бути того ж виду, що і підщепа.
Перш ніж робити зрізи на живці та на місці щеплення, на підщепі до
верхівкової бруньки обривають хвою, залишаючи невеличкий пучок (10 – 15
хвоїнок). Всі бруньки, крім центральної, на пагоні підщеп теж обривають.
Живці використовують переважно з однорічного приросту, завдовжки 4 – 9
см і завтовшки 5 – 8 мм. Зріз починають відразу під пучком хвої. Плавним
рухом знімають смужку кори до камбію (водянисто – білого кольору на
підщепі), після чого роблять зріз на живці. На дрібних живцях зрізують
тільки кору до камбію. Зрізи живця і підщепи старанно накладають, живець
щільно прив'язують до пагона підщепи і обв'язують нитками, або
поліетиленовими стрічками шириною 1,5 – 2,0 см, крім того, місця щеплень
змазують садовим варом або пластиліном.
При щепленні розщіп видаляють хвою на 3 – 5 см від верхівкової
бруньки і роблять розщіп пагона по серцевині довжиною до 4 см. На живці
роблять двосторонній слоноподібний зріз теж 4 см. Живець вставляють в
розщіп підщепи і щільно обв’язують. Необхідно прослідкувати, щоб
своєчасно потім зняти обв’язки.
Дослід 13. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком
основних деревних та кущових порід.
Зимовий період.
Короткий опис погодних умов з докладною фіксацією несприятливих
метеорологічних факторів (сильні морози в малосніжну зиму, ожеледиця та
обледеніння дерев, великий мокрий сніг, зимові пилові бурі).
Вивчення реакції основних деревних і кущових порід на несприятливі
фактори (снігопад, вимерзання та підмерзання, морозні опіки, вимерзання
сіянців та ін.)
Спостереження проводять над:
а) сіянцями місцевих порід (аборигенних);
6 ) насадженнями основних лісоутворюючих порід;
в ) сіянцями і саджанцями інтродукційних дерев та кущів ;
г ) дорослими деревами і насадженнями порід – інтродуцентів.
Шкала оцінки наслідків пере зимування рослин (в балах).
5 – пошкоджень немає, вегетація: почалась на верхніх бруньках пагонів ;
4 – пошкоджені лише верхівкові бруньки; вегетація з більших верхівкових
бруньок;
3 – пошкоджені та відмерлі цьогорічні пагони; вегетація з бічних бруньок
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пагонів;
2 – пошкоджені та відмерли всі пагони, які виросли в цьому році і частина
торішніх; вегетація почалась;
1 – пошкоджена вся надземна частина рослин; вегетація почалась на
сім’яних або додаткових бруньках нижньої частини стебла або кореня;
0 – рослина загинула.
Дослід на вивчення глибини зимового спокою з метою визначення
зимостійкості рослин закладають за такою схемою.
а) однорічні пагони порід, які досліджуються, зрізають у 4 строки –
кожного 30 числа місяця – у жовтні, листопаді, грудні, січні та ставлять у
воду,
б) половину пагонів усіх порід ставлять в темне місце (температура
+20°С), другу половину пагонів протягом 15 діб витримують також у
темному місці при температурі від 0° С до 5°С, а поті заносять до добре
освітленого приміщення.
Систематично проводять спостереження за пагонами і роблять
висновки, які саме породи мають більш тривалий та глибокий спокій
(пізніше розпускаються бруньки).
Обліковують кількість бруньок, які розкрилися, визначають у
процентах. Фіксують і описують явища цвітіння, набрякання бруньок
деревних та кущових порід у зимових умовах, а також при різних погодних
умовах.
Весняно – літній період.
Описують погодні умови, фіксуючи несприятливі фактори –
приморозки, посухи, дуже вогку погоду, яка сприяє поширенню грибкових
захворювань, дуже високу температуру та ін.
Визначають стійкість сіянців, саджанців та дорослих дерев до
несприятливих факторів (опіки сіянців, засихання, грибкові хвороби,
шкідники).
Паралельно визначають посухостійкість рослин за ознаками в’янення:
а) декілька сіянців порід, які порівнюються, висаджують в горщики з
рівномірно просіяним грунтом (без камінців та коренів).
Дають сіянцям вкоренитися та розвинутись.
б) поливають, фіксуючи стан рослин за шкалою (в балах):
5 – рослини, які не реагують на посуху;
4 – рослини, які слабо реагують на посуху, але краї листків опущені
донизу, черешки та молоді пагони в’ялі;
3 – у більшості листків спостерігаються часткові зміни: краї листків або
окремі ділянки листків пожовкли (побуріли);
2 – більшість листків засохла; частково засохли молоді пагони;
1 – листки поопадали, молоді пагони пошкоджені; життєвість зберегли
лише основні органи;
0 – рослина загинула.
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Всі дані підраховують і виводять середній бал по днях спостережень –
через 3 дні.
Після видимої загибелі сіянців (середній бал 1,0) рослини поливають і
спостерігають за станом сіянців, фіксуючи процент і швидкість оживлення
сіянців.
Дослід 14. Вирощування деревних порід зеленим живцюванням у
парниках і теплицях.
Спостереження ведуть за укоріненням живців. Визначають, які види
дерев і чагарників найкраще розмножуються зеленими живцями, строки їх
укорінення.

Дослід 15. Розмноження тополі насінням.
Тополя – одна з найбільш швидкоростучих деревних рослин. Тополя
використовується в паперово – целюлозній, хімічній, сірниковій
промисловості. Перспективна порода для заліснення заплав, ярів, введення в
лісові смуги. При розмноженні тополі живцями скорочується тривалість
життя рослини, погіршується життєздатність і ріст дерев, серед них
поширена серцевина гниль. Ці недоліки ліквідуються при розмноженні
тополі насінням.
Варіанти досліду:
1. Посів сережками.
2. Посів насінням з пухом.
Перед посівом грунт ретельно перекопують, рихлять, підживлюють і
роблять грядки шириною 0,5 – 0,6 м. Зібрані сережки втримують в сухому
місці до розкриття коробочок. Потім їх рівномірно розкладають по всій
поверхні грядки і залишають на деякий час (до повного розкриття коробочок
і висипання з них насіння). Після цього грядки накривають соломою (краще
нарізаною) і щедро поливають водою 5 – 7 разів на день протягом 2 – 3 діб.
Потім полив зменшують до 1 – 2 разів на день протягом 1 – 1,5 місяців. Шар
соломи по мірі появи сходів зменшують. Для захисту сходів від впливу сонця
встановлюють щити.
Посів насіння з пухом проводять в такі ж грядки. Пух рівномірно
розкладають по всій поверхні ретельно зволоженої грядки, злегка (не більше
1мм товщиною) присипають перегноєм. А зверху прикривають соломою,
після чого щедро поливають. Подальший догляд за рослинами проводять так,
як при посіві сережками.
Дослід 16. Вивчення біологічних особливостей лісових та
болотних ягідних рослин, їх екології, відновлення, використання та
введення в культуру.
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Дослід 17. Вивчення біологічних особливостей збудників хвороб і
шкідливих комах лісових екосистем та організація заходів з
оздоровлення насаджень.
Дослід 18. Використання грибів – антагоністів для біологічного
захисту деревних рослин.
Дослід 19. Впровадження інноваційних технологій при вирощуванні
дуба звичайного.
Дослід 20. Розмноження ялини колючої живцюванням.
8.АНАЛІЗ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
НАДВІРНЯНЩИНИ
Однією з традиційних форм залучення учнівської молоді
Надвірнянщини до охорони природи вцілому та лісів зокрема, виховання
відповідальності за збереження та примноження лісів є учнівські лісництва.
Метою їх роботи є охоплення здобувачів освіти суспільно-корисною та
продуктивною працею, виховання в них екологічної культури, любові до
природи рідного краю, формування трудових умінь і навичок по охороні,
використанню та відтворенню природних ресурсів.
Впродовж останніх 10 років у Надвірнянському районі було
налагоджено постійну роботу 7 учнівських лісництв, де займалися 110
вихованців. Фінансування керівників лісництв здійснювалося за рахунок
ведення гуртків. Учнівські лісництва працювали за програмами «Юні
лісівники» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист
МОН від 11.06. 2018 №1/11-6201) та «Лісова школа» (Схвалено науковометодичною радою Івано-Франківського ІППО (Протокол №2 від 23.06.2017
р.), затверджено наказом ДОНМП ОДА від 24.04.2019 року №285), а також
відповідно до Положення про учнівське лісництво.
В 2018 році дещо зменшилась кількість учнівських лісництв. Це
пов’язано з новим Законом «Про освіту» та створенням ОТГ, так як розподіл
шкільного компоненту здійснюється дирекцією закладу загальної середньої
освіти та відділом освіти ОТГ. В результаті такого підходу в 2018 році
Чорноославське лісництво, яке працювало на базі Чорноославського ліцею
Делятинської селищної ради ОТГ призупинило свою роботу. Таким чином,
на даний час у Надвірнянському районі працює 5 учнівських лісництв
(Бистрицьке, Пасічнянське, Пнівське, Зеленське, Білоославське), а також
Ланчинське лісництво Ланчинської селищної ради ОТГ.
З метою налагодження співпраці учнівських лісництв запроваджено
проведення щоквартальних нарад з керівниками учнівських лісництв
(Луців Є.М., Вірста А.М., Демянчук Л. В., Дячук О.В., Питлюк В.В.,
Лопатчук Д.П.), інженерами держлісгоспів (Шестерняк Р.В. та Лубів В.Я.) та
методистом Надвірнянського еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Мельниченко Н.Р., які координують роботу учнівських лісництв.
Тісна співпраця (відповідно до Угод) з Надвірнянським та Делятинським
держлісгоспами дала свої результати. Від цих установ учнівські лісництва
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постійно отримують фінансову допомогу, що стимулює до діяльності. За
участь у різноманітних конкурсах діти отримують призи, нагороди, зокрема,
свята Миколая, районного етапу конкурсу новорічних та різдвяних
композицій тощо. Для поїздок (екскурсії, змагання) держлісгоспи виділяють
паливо для автомобілів, а також кошти на харчування для учасників
обласних змагань.
У Ланчинському учнівському лісництві оформлено кабінет лісівництва.
Пасічнянське, Пнівське, Зеленське налагодили роботу у парниках, а
Ланчинське – у теплиці (об’єкти знаходяться на території відповідних
закладів освіти). Керівниками учнівських лісництв організовано і сплановано
посів і посадку лісових порід на названих об’єктах. Планується проведення
науково-дослідницької роботи учнями на весну – літо 2020 року.
Велику роботу по створенню земельних ділянок для лісорозсадників
зроблено в Ланчинському, Пнівському, Пасічнянському учнівських
лісництвах. У Ланчинському лісорозсаднику проводився догляд за сіянцями
дуба звичайного та ялиці білої. У Пасічнянській школі проводився догляд за
прижитими екземплярами хвойних, висаджених в 2017 році, Пнівське
учнівське лісництво проводить догляд за культурами у розсаднику та
теплицях, які знаходяться на базі Надвірнянського лісництва.
Невід’ємною частиною роботи лісництв є дослідництво. Здобувачі
освіти вивчають рідкісні рослини і тварини, біологічні особливості деревних
та чагарникових порід, ареали поширення рослин та тварин. Впродовж 2019
року вихованці учнівських лісництв працювали над певними дослідженнями
та пошуковою роботою, яка завершилася написанням науково-дослідницьких
робіт. На змаганнях учнівських лісництв вихованці представили свої
напрацьовані роботи.
Можна відзначити такі:
«Санітарний стан Ланчинського лісництва та боротьба зі шкідниками
деревних порід» (Виконав Голіней Назар, вихованець Ланчинського
учнівського лісництва).
«Живцювання самшиту вічнозеленого» (Виконав Косюк Іван,
вихованець Бистрицького учнівського лісництва).
«Способи розмноження туї західної» (Виконала Мартинюк Ірина,
вихованка Пнівського учнівського лісництва).
«Вивчення способів розмноження хвойних порід» (Виконала
Швайковник Надія, вихованка Пасічнянського учнівського лісництва).
Щорічно на базі Надвірнянського районного еколого-натуралістичного
центру проведяться змагання учнівських лісництв. В 2019 році змагалися 5
команд, а саме: Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст., Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст.,
Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст., Ланчинського
ліцею імені Ю. Шкрумеляка Ланчинської селищної ради ОТГ.
Змагання відбулися за територіальним принципом. Команди змагань
презентували діяльність учнівських лісництв та учнівських дослідницьких
робіт у формі постерного захисту, виконували
конкурсні
завдання
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відповідно до етапів змагань (визначення лісових порід за живими живцями
та за взірцями насіння, визначення лісових звірів та птахів за фотоколекцією,
практичні навички живцювання та висівання насіння лісових порід,
облаштування шкілки та розсадника). Особливої уваги заслуговує вивчення
інноваційних методів розмноження лісових культур учнівськими
лісництвами. В цьому напрямку можна відзначити такі учнівські лісництва:
Ланчинське та Пнівське.
Захід сприяв популяризації практичних результатів роботи учнівських
лісництв, поширенню кращого педагогічного досвіду щодо організації
роботи та розвитку партнерських взаємовідносин з лісогосподарськими
підприємствами.
За результатами підведення підсумків змагань визнано переможцями та
призерами районних змагань та нагороджено грамотами відділу освіти
Надвірнянської РДА такі учнівські лісництва: за зайняте 1 місце – команду
Пнівського учнівського лісництва (керівник Вірста А.М.), за зайняте 2 місце
– команду Бистрицького учнівського лісництва (керівник Питлюк В.В.), за
зайняте 3 місце – команду Ланчинського учнівського лісництва Ланчинської
селищної ради ОТГ (керівник Голіней Л.В.), команду Пасічнянського
учнівського лісництва (керівник Луців Є.М.)
Переможці районних змагань представляли учнівські лісництва
Надвірнянщини на обласних змаганнях. Пнівське учнівське лісництво
зайняло ІІ місце на обласному етапі (2019р.)
Вихованці лісництв щорічно буруть участь у Всеукраїнській акції «Ліси
для нащадків», де вони представляють звіт про проведену роботу за рік,
інформують про оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових
культур, закладання лісорозсадників, презентують матеріали дослідницької
роботи, а також популяризацію професії лісівника.
За підсумками акції: І місце – Пнівське учнівське лісництво (керівник:
Вірста Андрій Михайлович); ІІ місце – Бистрицьке учнівське лісництво
(керівник: Питлюк Володимир Володимирович); ІІІ місце – Ланчинське
учнівське лісництво Ланчинської селищної ради ОТГ (керівник: Голіней
Любов Василівна) (2019р.)
В рамках акції заслуговують на увагу такі заходи, що несуть
національно-патріотичне виховання: прибирання території біля каплички та
пам’ятника воїнам УПА в селі Бистриця; догляд за саджанцями на Алеї
Небесній сотні в місті Надвірна; прибирання території біля могили Софії
Галечко в селі Пасічна.
В роботі практикуються екскурсії в Природний заповідник Горгани,
Карпатський національний парк, дендропарк Високогірний.
Члени учнівських лісництв беруть участь у таких акціях: «Добрі послуги
пернатим», «Живи, ялинко!», «За чисте довкілля», похід «Біощит»; у
операціях «Годівничка», «Зелена аптека», «Ялинка»,
«Первоцві»,
«Джерело», «Лелека», «Мурашка»; виготовлено агітлистівки по збереженню
хвойних насаджень та первоцвітів; проводилася екологічна пропаганда серед
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молоді по охороні лісів; тематичні зустрічі за участю фахівців держлісгоспів
та заповідників.
Роботу учнівських лісництв неодноразово популяризовано по місцевому
телебаченню та висвітлено на сайті відділу освіти Надвірнянської РДА.
З 2017 року на Надвірнянщині активно впроваджується методика
«лісова педагогіка». 8 педагогів пройшли навчання і отримали сертифікати в
рамках словенсько-українського проекту «Ліси для суспільства – ліси без
бар’єрів».
Щорічно в Надвірнянському еколого-натуралістичному центрі для дітей
та юнацтва відбувається екологічний захід «Лісовими стежками рідного
краю». У заході беруть участь юні лісівники Надвірнянщини. Програма
заходу розроблена методистом Надвірнянського еколого-натуралістичного
центру для дітей та юнацтва Мельниченко Неонілою Романівною, яка
поставила за мету впровадити досвід та практичні напрацювання сучасних
європейських підходів ведення сталого лісівництва у Карпатському регіоні.
Оскільки учнівські лісництва – це безпосередні учасники екологічної
природоохоронної роботи в лісі, то саме цю категорію учнівської молоді
було залучено. Розробка надрукована на сайті «Шкільне життя».
Юні лісівники заглибилися в світ лісової екосистеми через завдання для
спостереження та розвитку критичного мислення, пригодницькі ігри, творчі
майстерні і ін.
Педагоги під час заходу задіяли всі види чуттів вихованців, змушували
робити відкриття, віртуальні спостереження та дослідження природи, і, таким
чином, дозволяли краще зрозуміти сутність лісової екосистеми та її
взаємозв’язки. Що в свою чергу призводить до розвитку всіх аспектів
цілісної особистості, оскільки в процесі навчання беруть участь когнітивна
(голова), соціально-афективна (серце) і психомоторна (руки) сторони дитини.
Захід складався з таких основних частин: «Шишкофон» (вправа для
знайомства), інформаційне повідомлення, очікування учасників «Чарівна
скриня», асоціативний ряд «Ліс», «Лісова брама» (вправа на знання про ліс),
руханки «Лісові яруси» та «Правила поведінки в лісі», гра «Відгадай що
всередині» (вправа на розвиток органів чуття слух, нюх, дотик), «Лісове
лото» (вправа на уважність, спостережливість та знання живих об’єктів
природи), створення колажу «Ліс нашими очима» (творча майстерня
юнната), зворотній зв'язок і прощання «Розмова з лісовичком».
Учнівські лісництва Надвірнянщини неодноразово ділилися досвідом
роботи на обласних семінарах.
2017 р. – Мельниченко Н.Р., методист Надвірнянського екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва та Вірста А.М., керівник
Пнівського учнівського лісництва провели тренінг «Роль лісових багатств
регіону в природі, житті людини та економіці країни через призму природоохоронної діяльності учнівських лісництв».
2018р. – Кузнєцов Р.І., провідний фахівець сектору екологічної освіти
Природного заповідника Горгани, за сумісництвом керівники
гуртка
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Надвірнянського еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва,
виступив з темою «Форми і методи освітньо-виховної діяльності в
учнівському лісництві в аспекті екологічної освіти і виховання» та керівник
Ланучнського учнівського лісництва Дем’янчук Л.В. – «Використання
закритого грунту в учнівському лісництві Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст.»
2019р. – Кузнєцов Р.І. підготував виступ «Природо-заповідні території
та ефективна діяльність учнівського лісництва» та Вірста А.М. ділився
досвідом роботи Пнівського учнівського лісництва.
2016р. – на Всеукраїнській
науково-практична конференції
«Відтворимо ліси разом» Вірста А.М виступив з презентацією
«Впровадження інновацій в роботу учнівських лісництв», Мельниченко Н.Р.
– «Пріоритети лісівничої освіти» та представили тематичну виставку
«Лісовідтворення. Пошуки молоді».
Про профорієнтаційну роботу за час існування учнівських лісництв
говорять такі результати: Пнівське – 8 осіб працюють за лісівничим фахом, 5
– навчаються у вищих освітніх закладах; Бистрицьке – 9 – за фахом, 4 –
навчаються; Зеленське – 7 – за фахом; Пасічнянське – 1 – за фахом.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Погоджую:
Директор (школа)__________
М.П.

Затверджую:
Директор(лісгосп)______________
М.П.

УГОДА
між________________________________________________ закладом освіти
та ___________________________________________ лісовим господарством
____________________________________________________ закладом освіти
в особі директора________________________________________________та
_________________________________________________лісове господарство
в особі директора__________________________________________________
уклали цю угоду про участь школярів у природоохоронній, екологонатуралістичній та дослідницькій роботі на закріпленій території лісу.
Відповідно до Положення про учнівське лісництво (наказ Міністерства
освіти і науки України від 30.01.2015 р. № 66)
Сторони зобов’язуються:
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1.

2.

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.

2.
3.

Школа:
Організувати
освітній
процес
в
учнівському
лісництві
(експериментальну, дослідницьку роботу, продуктивну працю тощо) –
згідно з планом роботи учнівського лісництва;
На загальних зборах учнівського лісництва обрати Раду учнівського
лісництва, голову Ради, заступника, майстрів лісу, бухгалтера та
лісників;
На педраді призначити педагога, відповідального за роботу учнівського
лісництва;
З числа членів учнівського лісництва створити ланки, призначити
ланкових для роботи на лісових ділянках;
Контролювати виконання плану роботи учнівського лісництва.
Лісове господарство:
Призначити відповідального за роботу учнівського лісництва;
Закріпити за учнівським лісництвом лісову площу, інші виробничі
об’єкти;
Забезпечити закріплені лісові площі необхідними матеріалами,
інвентарем, знаряддями праці;
Забезпечити організоване перевезення учнів від місця проживання до
місця роботи і назад;
Видати членам учнівського лісництва посвідчення, розпізнавальні
знаки, по можливості форму - одяг;
Заохочувати членів учнівського лісництва;
Здійснювати оплату праці учнів за фактично виконану роботу у
відповідності з розцінками і системою оплати праці, прийнятою в
лісовому господарстві;
Кращим членам учнівського лісництва видавати характеристики –
рекомендації для вступу у спеціалізовані навчальні заклади.
Спільні зобов’язання сторін:
Здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства,
правил, норм, інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії і
дорожньої безпеки;
Спланувати виховну роботу та змістовне довкілля впродовж
навчального року та в канікулярний період;
Дотримуватись режиму праці і відпочинку при проведенні виробничої
практики (санітарно – гігієнічні вимоги, вікові особливості учнів
тощо).

Угода складена терміном на _______ років.
Строк дії угоди : з ____ ______________ 20__ р. по ____ __________ 20__ р.
Адреси сторін:
Школа
Лісове господарство
______________________________
_______________________________
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Директор (лісове господарство) ___________
Директор (школа)
____________
ДОДАТОК Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАСПОРТ НА УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
Повна назва закладу освіти
Адреса, телефон, e-mail
Дата створення учнівського лісництва:
В ньому учнів
Працює на базі (установа, підприємство лісового господарства)
За учнівським лісництвом,
ланкою
юних лісівників
закріплено: (ліс, розсадник, парк і т.д. в га)
Навчально-матеріальна база (кабінет лісової справи, куточок
охорони природи, техніка, інвентар тощо) кабінет біології,
методичний кабінет у лісництві.

8. Керівник учнівського лісництва (ПІБ повністю), посада,
спеціальність
9. Відповідальний спеціаліст від лісового господарства (ПІБ повністю),
посада, спеціальність
10. Форми співпраці з навчально-дослідними установами (НДУ),
закладами вищої освіти, вказати якими
11. Виконання науково-дослідницьких робіт
12. Участь у розробці ландшафтних проектів
13. Акції, проведені учнівським лісництвом
14. Видовий склад (колекційність рослин, за якими доглядають
вихованці учнівського лісництва чи ланки юних лісників)
Директор школи (ПІБ) підпис ________
Керівник установи, на базі якої працює учнівське лісництво:
посада, ПІБ, підпис _______
ДОДАТОК В
ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
члена учнівського лісництва (прізвище, ім’я)
____________________________________________________________школи
____________________________________________________________району
____________________________________________________________області
Внутрішній зміст щоденника:
1. Особовий склад ланки.
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2. Культура (вид).
3. Тема досліду.
4. Мета досліду.
5. дата закладання досліду.
6. Схема досліду.
7. Місце проведення досліду.
8. Характеристика ґрунту, рослинності на дослідницькій ділянці.
9. Біологічні особливості дослідних рослин чи тварин.
10.План агротехнічних заходів.
11.Календарний план роботи.
12.Фенологічні та екологічні спостереження.
13.Дата закінчення досліду.
14.Наслідок досліду та висновки.
ДОДАТОК Г
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
Розроблено за методикою «лісова педагогіка» в рамках словацькоукраїнського проекту «Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів»,
методистом Надвірнянського еколого-натуралісничного центру для дітей
та юнацтва Мельниченко Неонілою Романівною.
Тема: Роль лісових багатств регіону в природі, житті людини та
економіці країни.
Мета: Розширити знання про породи дерев, рослинний і тваринний
світ Карпат та взаємозв’язки в лісовій екосистемі; закріпити знання про роль
лісу; розвивати мислення, пам'ять, творче уявлення; сформувати
відповідальне і дбайливе ставлення до природи.
Завдання:
1. Створити умови для комфортного засвоєння матеріалу.
2. Вивчити взаємозв’язки в лісовій екосистемі.
3. Закріпити знання про роль лісу для природи, людини та економіки
країни.
4 Формувати екологічний світогляд.
5. Активізувати роботу вихованців використовуючи сучасні інноваційні
технології та інтерактивні методики (зокрема з «лісової педагогіки»).
Обладнання:
Блокноти, ручки, бейжики, стікери, ватмани, різнокольорові маркери,
скотч, кольоровий папір А-4, клей ПВА або клей-олівец, ножниці, журнали
«Зернятко», «Паросток», пачка паперу А-4, плакати «Дерево очікувань»
(правила роботи), «Ліс – це…», м’яка іграшка «Лісовичок», природній
матеріал (шишки, волоські горіхи, насіння гарбуза, соняшника, арахіс).
На каву-паузу: чай, кава, печення.
Зміст заходу
Організація приміщення та роботи в групі (5 хв.)
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Учасники сідають в коло на заздалегідь приготовлені стільці,
отримують бейджики і пишуть свої імена. Ведучі коротко знайомлять з
правилами тренінгу.
1.
Вправа на знайомство «Шишкофон» (10 хв.)
Мета: познайомити учасників між собою, налаштувати їх на
співпрацю та взаємодію, допомогти розпочати діалог та комунікацію між
собою, розвинути навички спілкування, перебуваючи в центрі уваги.
Матеріали: шишка.
Час: 10 хвилин.
Хід вправи.
Учасники сидять в колі. Ведучий бере шишку та говорить в неї, ніби в
мікрофон, пояснюючи, що для розмови в лісі треба говорити в «шишкофон»,
щоб ліс почув. Він називає своє ім’я та пропонує учасникам: «Назвати своє
ім’я та продовжити речення «Ліс для мене – це…».
Потім ведучий передає «шишкофон» учаснику зліва, і всі по черзі
відповідають на питання.
В кінці знайомства можна запропонувати декільком учасникам
пригадати відповіді тих, хто стоїть поруч.
2.
Оголошення теми (5 хв.)
3.
Вправа на очікування «Дерево очікувань» (10 хв.)
Учасникам роздаються невеликі аркуші липкого паперу. Ведучий
просить написати на них, чого саме вони чекають від тренінгу. Після цього
кожен учасник зачитує свій напис і прикріплює аркуш на підготовлений
тренером плакат із зображенням дерева.
4.
Прийняття правил групи (15 хв.)
Мета: показати необхідність вироблення та дотримання певних
правил, за якими будується взаємодія людей у групі; прийняття правил для
продуктивної роботи під час тренінгу.
Час: 15 хв.
Обладнання:кольорові аркуші (стікери) різної форми, аркуші формату
А3, фломастери/ручки, ватман.
Хід вправи.
Тренер роздає кожному учаснику стікери і пропонує написати одну чи
кілька умов співпраці (кожному на окремому аркуші), потрібних саме йому
для ефективної роботи в групі.
1. На великому аркуші прикріпити листи з написаними умовами.
2. Переформулювати пропозиції щодо умов у вигляді норм поведінки
(правил), необхідних для тренінгу.
Потім відбувається прийняття запропонованих правил тренінгу для
всіх учасників групи: обговорюється кожне правило – що воно означає, для
чого потрібне. І лише після того, як уся група прийме правило, ведучий
записує його на плакаті „Наші правила” кольоровим маркером.
5.
Руханка «Яруси лісу» (10 хв.)
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Мета: вивчити розподіл лісу по ярусах, розвивати увагу, координацію,
виховувати вміння чітко і миттєво реагувати.
Час: 10 хвилин.
Хід вправи:
Ведучий представляє ліс з точки зору вертикального шарування,
розділяє ліс по шарах – ярусах. Наприклад: дерева, кущі, трави. Кожен ярус
група має представити положенням тіла ( трави – присідання і руки
торкаються підлоги; кущі – ноги прямі, руки на поясі, а корпус схилити
вперед вниз; дерева – стоячи прямо, руки підняти догори).
Ведучий пропонує назви, а учасники виконують.
6.
Інформаційне повідомлення (10 хв.)
Гордістю і прикрасою гір є ліси. Українські Карпати - єдиний на
території України ареал поширення середньоєвропейських лісів. Отут можна
зустріти світлі сонячні діброви, тінисті бучини, похмурі величні ялинові та
смерекові ліси. У складі лісів області переважають хвойні породи 66.3 % (від
вкритих лісом земель), твердолистяні 31.9 % і м'яко-листяні 1.8 %. Найбільш
поширеними породами є смерека (58.4 %) та бук лісовий (20.5 %).
Івано-Франківська область – одна з найбагатших лісами в Україні.
Лісистість території становить понад 40 %. У рівнинній частині переважають
листяні, в перед-гірській – хвойні ліси. Серед хвойних порід переважає
ялина, яку місцеве населення поетично іменує смерекою. На висотах понад
1500 м починаються субальпійські луки (полонини).
Видовий склад рослинності надзвичайно різноманітний, ростуть
близько двох тисяч видів вищих рослин. Флора складається в основному з
видів середньоєвропейських широколистих лісів, які становлять близько 35%
усієї флори. Це бук лісовий, або звичайний, граб звичайний, дуб звичайний і
скельний, липа серцелиста, клен, явір. Значну роль у флорі (близько 30%)
відіграють тайгові євро-сибірські форми, наприклад, ялина європейська,
ялина гірська, смерека біла, яловець сибірський та ін. Первинні лісові
ландшафти з корінними (природними) лісами на території ІваноФранківської області майже не збереглися. У породній і віковій структурі
лісів, а також у показниках лісистості території відбулися істотні зміни. На
значних площах на місці мішаних лісів за участю дуба, бука, смереки і ялиці
створені чисті смерекові деревостани. Сучасні ліси це вторинні, здебільшого
штучно створені ліси. Найбільше заповідних об'єктів у гірських ландшафтах
60,0 % від їх загальної кількості, у передгірських ландшафтах 19,8 %, у
рівнинних 20,2 %. Найбільш повно у природно-заповідному фонді
представлені природні комплекси Горган і Чорногори (природний заповідник
„Горгани”, Карпатський національний природний парк, заказники „Грофа”,
„Яйківський”, „Товпишірський” та ін.). Ліси на висоті понад 1100 м н.р.м.
формують Карпатський природний коридор, який є складовою частиною
національної екомережі. З метою збереження і відтворення біорізноманіття
необхідно збільшити площу лісів у рівнинних у 2-3 і передгірських у 1,5-2
раза і, забезпечити формування оптимальної вікової та породної структури
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деревостанів, заборонити суцільні рубки у старовікових насадженнях і
пралісах, впровадити природозберігаючі технології.
Ліси Українських Карпат займають порівняно невелику площу 1.6 млн.
га, що становить 20 % від всієї вкритої лісом площі України. Проте їх
народногосподарське значення важко переоцінити. Зростаючи на гірських
схилах на висотах від 100 до 2000 м н.р.м., вони виконують велику
ґрунтозахисну, водорегулювальну, кліматотвірну, санітарно-гігієнічну,
рекреаційну роль. Важливе також експлуатаційне значення лісів Карпат. Тут
зосереджено близько 40 % запасів деревини України. Івано-Франківщина
належить до однієї з найбільш лісистих областей України. Землі лісового
фонду області займають площу коло 626 тис. га, лісистість становить близько
45 %. Всі ліси області віднесені до І та II груп залежно від захисних функцій
та господарського значення, що вони виконують. Більше половини земель
лісового фонду (майже 54 %) віднесені до 1 групи лісів, які виконують
захисні функції, куди входять охоронні смуги лісів, що захищають
нерестилища цінних риб, протиерозійні ліси, захисні смуги вздовж залізниць,
автомобільних доріг, ліси зелених зон, ліси першої та другої зон округів
санітарної охорони курортів, ліси заповідника, національних природних
парків та інших об'єктів природо-заповідного фонду державного і місцевого
значення.
Фітолікувальні ресурси обмежуються параметрами рекреаційного
використання лісів, їх водоохоронно-захисними властивостями, цілющим
впливом на організм людини і сприятливим санітарно-гігієнічним фоном для
лікування, відпочинку, туризму. Для економічного потенціалу регіону ліси
мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний
матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови
для життя людини. Лісові ресурси – це і деревина, і технічна сировина, і
харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб
охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси
сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності
сільськогосподарських культур. Використовуючи насіння лісових культур
людина створює новий ліс, регулює лісокористування, забезпечує
відтворення лісу. В цьому проявляється двоїстість економічної природи
лісових ресурсів. Ліс – сприяє збереженню ландшафтів, збереженню
рослинного і тваринного світу, створює відповідні умови для відпочинку і
туризму, для ознайомлення з природними багатствами, культурними й
історичними пам'ятками.
7.
Асоціативний ряд «Карпатський ліс – це…» (10 хв.)
Мета: вивчити взаємозв’язки в лісовій екосистемі, усвідомити
багатогранну роль лісу, формувати екологічний світогляд.
Обладнання: листки А4 різного кольору, маркери.
Час:10 хвилин.
Хід вправи:
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Учасникам роздають аркуші і вони одним словом відповідають на
запитання що для них є ліс. По центру кімнати на підлозі знаходиться картка
із словом «ліс». Створюється ланцюг з карток учасників. Проводиться
обговорення.
8.
Вправа «Роль лісу» (20 хв.)
Мета:закріпити знання про роль лісу для природи, людини та
економіки країни.
Обладнання: 3 аркуші ватману, маркери, стікери, листки А4.
Час:20 хвилин.
Хід вправи:
Учасників об’єднують в три групи (за назвами лісоутворюючих порід
Карпат – бук, ялина, дуб). Кожна група отримує завдання сформулювати у
вигляді тез значення лісу на аркушах А3: А) для природи; Б) для людини; В)
для економіки.
Групи вибирають спікера, який буде презентувати їх напрацювання.
9.
Вправа «Відгадай що всередині» (20 хв.)
Мета:сприяти розвитку всіх аспектів цілісної особистості, розвивати
слух, дотик, зорову пам'ять, формувати вміння образно мислити.
Обладнання:мішечки з лікарськими рослинами, шишками, крупами;
непрозорі ємкості з насінням та крупами, парні картки із зображеннями
мешканців лісу.
Час: 20 хвилин.
Хід вправи:
Вправа передбачає три зупинки «увага», «дотик», «слух».
Учасників об’єднують у три групи, які по колу переходять чергово на
всі зупинки.
На кожній зупинці учасники виконують певні завдання.
 Дотик: занурити руку в мішечок та на дотик відгадати, що в ньому (може
бути камінь, гілка, жолуді, волоський горіх, пір’я, шишки)
 Слух: за звуком знайти дві ємкості з однаковим вмістом (це може бути мука,
крупа рисова чи гречана, горох, квасоля, цукор, горіхи)
 Увага: на столі розкладено картинки із зображеннями мешканців лісу
зворотною стороною. Кожне зображення має пару. Необхідно піднявши
першу картинку знайти до неї пару. Якщо гравець помиляється, то ставить
картинку назад і хід передається іншому. У кого більше пар – той виграв.
10.
Вправа «Ліси – багатство України» (20 хв.)
Мета: закріпити отримані знання про роль лісу для природи, людини
та економіки країни.
Обладнання:3 аркуші ватману, журнали «Зернятко», «Паросток»,
маркери, стікери, листки А4.
Час:20 хвилин.
Хід вправи:
Учасників об’єднують в три групи (за принципом поїздки на симпозіум
до Швейцарії , Австрії та Голандії). Кожна група отримує завдання у вигляді
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колажу на аркушах А3 підготувати виступ «Ліси – багатство України». Групи
вибирають спікера, який буде презентувати їх напрацювання.
11. Зворотній зв'язок та прощання (10 хв.)
Мета: усвідомлення власних знань та досвіду, отриманих в ході
заняття.
Обладнання:плакат очікувань, маркери, стікери, листки А4.
Хід вправи:
учасникам пропонується по колу висловити власні думки та враження з
приводу заняття відповідаючи на запитання:
- Що нового ви сьогодні дізнались?
- Яка інформація справила на вас найбільше враження?
- В якій мірі справдились ваші очікування?

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
ВИХОВАНЦІВ ГУРТКА «ЮНІ ЛІСІВНИКИ»
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УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА «ПАРОСТОК»
Автор:
Ніколенко Світлана Вікторівна, завідувач відділу, керівник учнівського
лісництва «Паросток», керівник гуртка-методист Комунального закладу
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Укладач:
Павлюченко Олег Борисович, методист Комунального закладу Сумської
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді
ВСТУП
Наукова робота розвиває почуття
особистості та особистої гідності…
В. Вернадський
У сучасних умовах розвитку суспільства знання про природу є однією з
основних складових змісту біологічної освіти. Вони визнаються потрібними і
для розв’язання важливих проблем особистості, яка живе в мінливому
сучасному соціумі. Організація освітнього процесу в творчих учнівських
об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму закладів позашкільної
освіти, що має враховувати потреби і запити дітей та учнівської молоді,
потребує впровадження нових технологій навчання, формування цілісних
уявлень про навколишній світ, що можливо за умови інтеграції та
диференціації знань.
На сучасному етапі розвитку природничої освіти більш актуальною стає
проблема організації та проведення науково-дослідницької і науководослідної роботи за різними профілями еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти.
Вимогами сьогодення стають активні форми навчання – пошукові,
дослідницькі, проєктні, що включають моніторинг явищ природи,
оброблення отриманих даних і використання їх у освітньому процесі в
закладах позашкільної освіти (оформлення екологічних стежок, проведення
екскурсій, експедицій, практичних природоохоронних заходів, участь в
учнівських науково-практичних конференціях, конкурсних заходах тощо).
Значущість науково-дослідницької і науково-дослідної роботи дітей та
учнівської молоді знайшла своє відображення в наукових працях таких
дослідників, як Ю.Бабанський, В.Вербицький, К.Гриднєва, Ю.Грицай,
В.Загвязинський, В.Козаков, Б.Надєінський, В.Полонський, О.Рудницька,
М.Смородинська, М.Солдатенко, М.Сорокін. Науковцями визначені основні
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завдання організації дослідницької і дослідної роботи в закладах загальної
середньої і позашкільної освіти, а саме: формування природознавчої
компетентності, стійкого інтересу до природничо-математичних предметів в
процесі дослідження довкілля; оволодіння технологічною грамотністю й
навичками розв’язання проблем довкілля; залучення до дослідництва,
винахідництва, проєктної діяльності.
Залучення дітей та учнівської молоді до активної участі в освітньому процесі
в учнівських лісництвах забезпечує самовизначення з вибором майбутньої
професії в процесі детального ознайомлення з науково-технічними,
інженерними лісівничими спеціальностями.
Вихованці учнівських лісництв здійснюють догляд за лісовими
культурами; беруть участь у зборі насіння та заготівлі лікарських рослин;
вирощують посадковий матеріал; створюють нові лісові насадження,
ремізи; виготовляють годівниці, штучні гніздівлі для птахів; огороджують
мурашники тощо. Освітній процес в учнівському лісництві забезпечується
потужною навчально-матеріальною базою (закріплена за учнівським
лісництвом ділянка лісу, шкілка рослин, дендропарк, навчально-виховна
екологічна стежка, навчальні кабінети).
Основними формами освітньої діяльності творчих учнівських
об’єднань лісівничого профілю є визначення (впізнавання), спостереження,
опис, порівняння природних об’єктів, вимірювання, проведення дослідів,
практична участь у соціально - орієнтованій природоохоронній діяльності.
Такі форми роботи забезпечують формування природничо-наукової
компетентності на основі опанування різних видів соціального досвіду, що
включає знання про природу (знаннєвий компонент), способи пізнавальної
діяльності (діяльнісний компонент), ціннісні орієнтації у різних сферах
життєдіяльності. Серед основних – поглиблене оволодіння системою знань і
умінь з природничо-математичної освіти, методами наукових досліджень,
реалізація інноваційних проєктів.
Важливою є орієнтація на результат, що посилює мотивацію
вихованців в особистих досягненнях.
Дослідницька діяльність є однією із пріоритетних напрямів роботи
учнівських лісництв закладів позашкільної освіти.
В її зміст включені такі взаємопов’язані елементи:
‒ навчання елементам дослідницької і дослідної діяльності, організації та
методики наукової творчості;
‒ наукові дослідження і дослідна робота, що здійснюють вихованці під
наставництвом керівника гуртка;
‒ організація співпраці гуртків з базовими лісовими господарствами,
закладами вищої освіти для професійного самовизначення;
‒ оволодіння науковою методологією досліджень;
‒ розвиток творчого мислення й аналітичних здібностей, розширення
світогляду та ерудиції; прищеплення навичок самостійної науководослідної праці, вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці;
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поглиблення знань з природничих дисциплін;
‒ участь у розробленні актуальних проблем екологічного спрямування,
природоохоронної роботи; залучення до поглибленого вивчення і
дослідження актуальних наукових проблем сучасності;
‒ формування почуття відповідальності за екологічний стан та розвиток
господарства України, збереження природних ресурсів.
Тематика учнівських досліджень, розроблена педагогом разом із
вихованцями, відповідає актуальним регіональним науковим дослідженням із
питань лісівництва, лісознавства, лісовирощування та лісорозведення,
агролісомеліорації, лісової ентомології, фітопатології, моніторингу,
радіології, селекції деревних порід, збереження біологічного різноманіття в
лісах і забезпечення розвитку природно-заповідного фонду. Результати
дослідницької роботи сприяють вдосконаленню системи лісогосподарської
діяльності підприємств Державного лісового агентства на засадах
збалансованого розвитку.
Участь України у міжнародних дослідженнях якості освіти PISA,
основним завданням яких є моніторинг здатності здобувачів освіти
використовувати набуті знання, уміння і навички у житті, тобто рівень їх
компетентності, (у 2021 р. ‒ визначення сформованості математичної
компетентності, 2024 р. ‒ визначення сформованості природничо-наукової
компетентності), спонукає в тому числі й керівників учнівських лісництв до
формування природничо-наукової компетентності вихованців, що можливе
за рахунок залучення гуртківців до дослідницької діяльності.
Ще одним орієнтиром у плануванні та реалізації процесу розвитку
здобувачів позашкільної освіти є Концепція розвитку природничоматематичної освіти (STEM‒освіти), що ухвалена Урядом України 5 серпня
2020 року.
Навчальні програми та методики природничо-математичної освіти, що
будуть реалізовуватися в гуртках учнівського лісництва, мають
спрямовуватися на задоволення попиту на наукоємну освіту, формування
актуальних на ринку праці компетентностей, серед яких розвиток науководослідницьких навичок, проведення наукових досліджень, висунення,
обґрунтування і перевірка гіпотези, експериментування, аналіз даних і
розроблення висновків, що підтверджують або спростовують, модифікують
гіпотезу, а також спостереження, вимірювання, прогнозування,
використання просторово часових зв’язків, інтерпретація даних.
Запровадження STEM-навчання в освітній процес учнівського
лісництва,
зокрема
на
онлайнових
платформах,
у
STEMцентрах/лабораторіях (у тому числі віртуальних) шляхом проведення
екскурсій, квестів, турнірів, конкурсів, олімпіад, фестивалів, практикумів,
інших заходів еколого-натуралістичного спрямування забезпечить
можливість формування здатності до критичного мислення та вміння
використовувати набуті знання для вирішення завдання збереження й
відновлення навколишнього середовища.
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ЛІСОВИХ ССАВЦІВ МОЛОДИХ
ПОСАДОК ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У СУМСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ
ВСТУП
Актуальність. Ліси України представлені на 43 % хвойними породами,
на 40 % – твердолистяними і на 17 % – м'яколистяними. За породами 34%
площі займають насадження сосни, 26 % – дуба, 9 % – бука, 8 % – ялини, 23
% інші породи (береза,осика, граб та ін.).
Дуб – основна лісоутворююча порода Лісостепу, росте в суміші з
сосною, грабом, ясенем, ялиною, буком на більшій частині України, в Степу
‒ здебільше в долинах річок. Насадження дуба на 40 % здійснено людиною,
на 41 % площі ростуть природні деревостани насіннєвого походження і 18 %
поросльових. Великою проблемою лісових культур дуба є знищення їх
лісовими ссавцями пізно восени й узимку (до 70 % посівів). Тому
дослідження методів захисту посівів дуба від лісових ссавців є надзвичайно
актуальним.
Об’єкт дослідження – Дуб звичайний (Quercus robur).
Предмет дослідження – методи захисту від лісових ссавців молодих
посадок Дуба звичайного.
Мета дослідження: визначення найбільш ефективних методів захисту
від лісових ссавців молодих посадок Дуба звичайного.
Завдання дослідження:
1. Ознайомитися з біологічними особливостями Дуба звичайного.
2. Визначити ефективність застосування різних засобів відлякування:
огородження посівів, використання опудал, застосування тріскачок,
використання вкопаних скляних пляшок, застосування репеленту.
3. Здійснити весняну інвентаризацію молодих посадок Дуба звичайного
та визначити ефективні методи їх захисту Сумському лісництві.
4. Здійснити роботу із захисту молодих посадок Дуба звичайного від
лісових ссавців.
РОЗДІЛ 1. ЗАХИСТ ВІД ЛІСОВИХ ССАВЦІВ
МОЛОДИХ ПОСАДОК ДУБА ЗВИЧАЙНОГО
Характеристика об’єкта дослідження
Дуб (Quercus) – рід дерев родини Букові (Fagaceae). Рослина однодомна
і світлолюбна. Дуб звичайний – могутнє дерево 20‒50 м заввишки з
шатроподібною чи широкопірамідальною кроною і міцними гілками. Молоді
1.1.
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гілки зеленувато-бурі або червонуваті, голі або ледве опушені. Стовбур
товстий 1‒1,5 м у діаметрі. Кора темно-сіра, товста з поздовжніми
тріщинами. У молодих дубків кора сіра, гладенька. Молоді пагони голі,
оливково-бурі, ребристі, з овальними бруньками. Листки короткочерешкові,
видовжено-обернено яйцеподібні, донизу звужені, перистолопатеві (7‒40 см
завдовжки). Лопаті тупі, округлі, вирізи між ними неглибокі. Молоді листки
опушені, у старих листках опушення тільки на жилках. Листорозміщення
чергове.
Квітки одностатеві. Тичинкові квітки зібрані в пониклі сережки, кожна
квітка має 6‒8-роздільну зеленувату оцвітину і 6-10 тичинок. Маточкові
квітки зібрані по 2‒5 в пазухах верхніх листків на довгих квітконосах, дрібні
(до 2 мм у діаметрі) з редукованою оцвітиною. Маточка одна з червонуватою
трилопатевою приймочкою і нижньою зав'яззю. Плід – горіх (жолудь) голий,
бурувато-коричневий (1,5-3,5 см завдовжки), на довгій (3-8 см завдовжки)
плодоніжці. Жолудь розміщений у блюдце- або чашеподібній мисочці (0,5‒1
см завдовжки).
Відомі дві форми Дуба звичайного – рання і пізня. У раннього дуба
листки розпускаються у квітні і на зиму опадають, а у пізнього листки
розпускаються на два-три тижні пізніше і на молодих рослинах залишаються
на зиму.
Дуб має високоякісну деревину красивого забарвлення і текстури. Вона
щільна, важка, міцна, пружна, надзвичайно міцна на повітрі, у землі і під
водою, помірно розтріскується і жолобиться, легко колеться, стійка проти
загнивання і домового гриба. Деревина Дуба звичайного використовується в
суднобудуванні, меблевій промисловості; для виробництва клепки, паркету,
шахтних і гідротехнічних споруд, для виготовлення ободів, шпиць, полозків,
фанери, токарних виробів та у різьбярстві. Деревина цієї рослини не має
особливого запаху, з неї виготовляють діжки під коньяк, вино, пиво, спирт,
оцет й олію. Деревина Дуба звичайного є прекрасним паливом. Листки цієї
рослини містять пігмент кверцитин, яким, залежно від протрави, фарбують
вовну і валяні вироби в жовтий, зелений, зеленувато-жовтий, коричневий і
чорний кольори.
Дуб звичайний і Дуб скельний використовуються в зеленому
будівництві як декоративні і фітонцидні рослини. Для створення приміських
гаїв, алей, куртин, поодиноких насаджень у парках і лісопарках.
Відомі такі декоративні форми Дуба звичайного: пірамідальна,
колоноподібна, пурпуроволиста, жовтолиста тощо.
Дуб звичайний ‒ основна порода в лісомеліоративних насадженнях,
полезахисних лісових смугах, протиерозійних насадженнях в балках і ярах,
на змитих ґрунтах. Його можна висаджувати вздовж зрошувальних каналів,
оскільки його коренева система не дренує стінок каналів і не руйнує їх
покриття.
Нерідко в культурах дуба випасають худобу, що завдає великої шкоди
нормальному росту й розвитку молодих рослин.
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1.2. Використані матеріали та обладнання:
‒ статистичний матеріал лісгоспу за тематикою дослідження;
‒ скляні пляшки, бляшанки з-під консервів, відходи при заготівлі
деревини; репелент Cervacol extra;
‒ агротехнічний інвентар (лопати, відра тощо);
‒ комп’ютер, принтер; фотоапарат; лінійки; зошити, олівці та ручки.

1.3. Методика дослідження
Вивчення відповідних джерел; визначення методики дослідження;
обговорення його поетапного проведення з керівником гуртка,
формулювання прогнозованих висновків.
Методи, використані для проведення дослідження: спостереження,
експеримент, біометричний, статистичний, визначення причин і наслідків.
Консультування за темою з фахівцями Сумського державного лісового
господарства ‒ головним лісничим Щербаком Миколою Григоровичем,
інженером лісового господарства Яременко Наталією Миколаївною та
лісничим Шевченком Олександром Миколайовичем.
Застосування (чи незастосування) з листопада попереднього року по
травень наступного року засобів відлякування лісових ссавців від молодих
посадок Дуба звичайного згідно наступної схеми за варіантами:
– контрольний варіант – без застосування засобів відлякування;
– 1-й дослідний варіант – застосування огородження молодих посадок і
саморобних тріскачок;
– 2-й дослідний варіант – застосування огородження молодих посадок
жердинами;
– 3-й дослідний варіант – застосування огородження молодих посадок
та саморобних опудал;
– 4-й дослідний варіант – застосування огородження молодих посадок і
використання вкопаних скляних пляшок;
– 5-й дослідний варіант – застосування огородження молодих посадок і
використання репеленту Cervacol extra (за рекомендацією Державного
підприємства «Сумське лісове господарство» для оброблення 1000 саджанців
Дуба звичайного використано 2 кг репеленту).
1.4. Підготовчий етап дослідження (жовтень попереднього року)
Проходження вступного та первинного інструктажів із безпеки
життєдіяльності під час проведення дослідження.
Виготовлення фінансово незатратних відлякуючих засобів із
застосуванням скляних пляшок, бляшанок з-під консервів, відходів від
заготівлі деревини тощо.
Ознайомлення з методикою застосування репеленту Cervacol extra.
1.5. Етапи проведення дослідження
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Застосування відлякуючих засобів на ділянках 1‒5-го дослідних
варіантів (листопад попереднього року; додаток А, рис. 1‒4).
Здійснення спостереження за станом молодих насаджень Дуба
звичайного впродовж зимово-весняного періоду (грудень‒травень).
Проведення інвентаризації молодих насаджень Дуба звичайного
(травень; додаток А, рис. 5).
Обробка та оформлення результатів дослідження (травень).
Розроблення рекомендацій для Державного підприємства «Сумське
лісове господарство» щодо підбору найбільш ефективних і найменш
фінансово затратних засобів захисту молодих посадок Дуба звичайного
(травень).
1.6. Результати дослідження
Виготовлено фінансово незатратні відлякуючі засоби від лісових
ссавців молодих посадок Дуба звичайного із застосуванням скляних пляшок,
бляшанок з-під консервів, відходів від заготівлі деревини тощо.
Закладено 6-ть варіантів досліду згідно схеми, зазначеної у п. 1.3.4.
Проведено інвентаризацію молодих посадок Дуба звичайного (табл.
1.1).
Таблиця 1.1
Ступінь збереження саджанців Дуба звичайного
від лісових ссавців
Варіанти

Ступінь збереження саджанців, шт./10 п. м. Частка

досліду

станом на

збереження

кінець листопада

початок травня

саджанців,

попереднього року

наступного року

%

контрольний

52

15

28,8

1-й дослідний

52

47

90,4

2-й дослідний

52

40

76,9

3-й дослідний

52

43

82,7

4-й дослідний

52

41

78,8
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5-й дослідний

52

50

96,2

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що застосування
методів захисту від лісових ссавців молодих посадок Дуба звичайного
економічно вигідно і дає можливість зберегти від 76 до 96 % саджанців.
На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки:
1. Захист саджанців Дуба звичайного краще проводити із
застосуванням їх огородження та використанням репелента Cervacol extra,
що дає змогу зберегти до 96 % молодих посадок.
2. Для відлякування лісових ссавців (зайців, козуль, кабанів, лосей
кабанів) неефективно використовувати закопані у землю скляні пляшки, бо
вони ефективні тільки до випадання значного обсягу снігу, що заповнює
пляшку і вона стає не здатною генерувати відлякуючі звуки).
3. Використання опудал також є результативним: лісові ссавці швидко
до них звикають і пошкоджують насадження так само, як і там, де опудала не
використовувалися.
Рекомендації: для захисту від лісових ссавців молодих посадок Дуба
звичайного доцільно використовувати огородження саджанців по периметру
4‒6-ма жердинами товщиною 7‒10 см та застосовувати на посадках репелент
Cervacol extra.

ЗООКУЛЬТУРА ТА ІНТРОДУКЦІЯ ФАЗАНА
МИСЛИВСЬКОГО (PHASIANUS COLCHICUS) У ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ «МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СУМИ»
ВСТУП
Актуальність. Останнім часом спостерігається суттєве зменшення
кількісного та якісного складу мисливських ресурсів, особливо в країнах зі
значним антропогенним навантаженням на природні екосистеми. Багато в
чому відсутність дичини пов’язана з низькою репродуктивною ємністю угідь,
що зумовлює слабку здатність тварин до відтворення та відсутність
стабільного природного приросту тварин. Також слід враховувати, що
мисливські види птахів зазнають подвійного антропогенного навантаження:
вилучення частини популяції під час полювання, а також внаслідок
перетворення середовища існування (вплив сільського, лісового господарства
тощо).
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Історично склалося, що одним із перших і найбільш поширених у світі
об’єктів зоокультури (додаток А) серед дичини є Фазан мисливський
(Рhasianus colchicus). Незважаючи на те, що Україна вважалася найбільш
перспективною щодо розвитку фазанівництва, його сучасний стан неможна
вважати задовільним. В Україні розселення фазанів стримують лише біотичні
фактори, а кліматичні фактори лімітуючої дії практично не мають. Кількість
фазанів на початок ХХІ ст. в Україні становила близько 324 тис. голів з
тенденцією до зниження чисельності. Це зумовлює актуальність
фазанівництва та пошук шляхів його оптимізації.
Об’єкт дослідження – Фазан мисливський (Рhasianus colchicus).
Предмет дослідження – зоокультура Фазана мисливського (Рhasianus
colchicus).
Мета дослідження: створення та підтримка методом зоокультури на
стабільному рівні природної популяції Фазана мисливського в угіддях
державного підприємства «Мисливське господарство «Суми».
Завдання дослідження:
1. Визначити місце популяції Фазана мисливського в угіддях державного
підприємства «Мисливське господарство «Суми».
2. Виростити на фермі молодняк Фазана мисливського.
3. Здійснити інтродукцію Фазана мисливського в угіддя державного
підприємства «Мисливське господарство «Суми».
4. Здійснити спостереження та підгодівлю Фазана мисливського у
природних умовах.
5. Дослідити динаміку зміни популяції Фазана мисливського в угіддях
державного підприємства «Мисливське господарство «Суми».
Гіпотеза: використання методів зоокультури є ефективним засобом
створення та підтримки природних популяцій Фазана мисливського на
стабільному рівні, що дозволяє активно використовувати, а застосування цих
методів підмінює природний процес відтворення фазанів.
РОЗДІЛ 1. ЗООКУЛЬТУРА ТА ІНТРОДУКЦІЯ
ФАЗАНА МИСЛИВСЬКОГО (PHASIANUS COLCHICUS)
Характеристика об’єкта дослідження
Споконвічна батьківщина Фазана мисливського – сухі регіони Азії, але
нині його ареал охоплює майже всю Європу, деякі території Центральної і
Західної Азії, Північної Америки. Гніздяться фазани в густих заростях
чагарників, очерету або бур'янів недалеко від води. Густих лісів вони
уникають, але на узліссях селяться охоче. Найпридатніші для гніздування
фазанів місця, де густі зарості чергуються з відкритими ділянками. На
території України ‒ у південних і південно-східних районах, на Закарпатській
рівнині.
1.1.
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В Україні популяції фазанів з’явились внаслідок їх акліматизації, що
провадилася понад століття.
Довжина тіла Фазана мисливського становить 53‒89 см; розмах крил –
70‒90 см, а вага – 0,9‒1,7 кг.
Акліматизовані в Україні фазани є продуктом гібридизації кількох
підвидів, тому їх забарвлення, особливо самців, різниться.
Дорослий самець. Верх голови і шиї із зеленим металічним блиском,
що на шиї іноді має пурпуровий блиск. Спина ‒ золотаво-руда з червоним,
зеленим або фіолетовим блиском, чорними облямівками пер і плямами. На
шиї може бути суцільний або перерваний спереду білий нашийник. Верхні
покривні пера крила руді, сірі або білі з мідно-червоними або рудими
поздовжніми плямами. Нижня сторона тіла мідно-червона або золотиста з
чорними або темночервоними поперечними плямами. Махові пера світлобурі
з поперечними смугами. Стернові пера – бурі або руді з чорними
поперечними смугами і з червоними або зеленуватими краями. Дзьоб ‒ бурожовтий, лапки ‒ буро-коричневі.
Доросла самка. Верхня сторона тіла ‒ сірувато-руда або сіро-пісочна з
темними плямами і з червоним блиском. Нижня сторона тіла ‒ світліша,
рудувато-бура або вохриста з металічним блиском на волі, із темними
плямками на волі і боках тіла.
Спосіб існування. Із наближенням зими птахи збираються в зграї, але
півні тримаються окремо від курочок. У міцні морози багато фазанів гине від
холоду і голоду, якщо люди не виявляють належної турботи. На
Європейському континенті фазанам не бракує природних ворогів: на
дорослих птахів полюють лисиці й куниці, а пташенята стають здобиччю
ворон і навіть їжаків. У сезон гніздування гнізда фазанів часто
підтоплюються дощами і паводками. Більшу частину життя фазан проводить
на землі, від небезпеки прагне рятуватися втечею і злітає тільки в разі
крайньої необхідності. Дорослі птахи харчуються насінням, жолудями та
ягодами, отруйними для людини вовчими ягодами, бересклетом і пасльоном.
Улітку і восени їх раціон доповнюють комахи, павуки, слимаки.
Розмноження. Навесні зимові зграйки фазанів розпадаються, бо півні
вирушають на пошуки власних територій. Зайнявши ділянку, самець
сповіщає про це гучними звуками. Улюблені місця проживання фазана –
чагарникові хащі, очерети та бур’яни: чим густіші зарості, тим краще для
птаха. Господар території регулярно обходить свої володіння, обороняючи їх
від чужинців і красуючися перед самками, від яких залежить вибір партнера.
Півні спаровуються з багатьма самками. Самочки покидають партнерів і
починають шукати затишне місце для гнізда. Гніздо самка облаштовує на
землі і надійно маскує його в заростях. У квітні‒червні курочка відкладає від
7 до 14 яєць, забарвлених у світлий оливково-бурий колір. Висиджування
триває 22‒24 доби. Пташенята з'являються на світ добре розвиненими: ледь
обсохнувши, починають жваво бігати за матір'ю і самостійно дзьобати корм.
Перша страва в їх раціоні – мурашині личинки, пізніше ‒ рослинна їжа. За
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10‒12 днів пташенята вміють перелітати з місця на місце, але майже до трьох
місяців тримаються матері.
Біотехнологія вирощування молодняку Фазана мисливського. У годівлі
батьківського стада фазанів розрізняють два періоди: продуктивний і
непродуктивний. Годівлю батьківського стада проводять згідно з раціоном
племінного періоду, починаючи її за місяць до яйцекладки (з 15.03). Перехід
на годівлю згідно раціону племінного періоду проводять поступово протягом
10 діб (до 25.03). Раціон для продуктивного періоду в порівнянні з таким для
непродуктивного періоду є більш високопоживним (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Рецепти комбікормів для фазанів, %
Компоненти

Вік, діб

Дорослі птахи

1-21

22-90

у продук- у
непротивний
дуктивний
період
період

Кукурудза

20,3

19

45

-

Пшениця

11,0

15

-

27

Ячмінь

6,5

17

22,5

39,5

Овес

-

-

-

10

Висівки пшеничні

-

-

-

5

Шрот соняшниковий

-

-

10,5

4,7

Шрот соєвий

45,5

30,2

-

-

Рибна мука

5,0

5,0

6

-

М'ясо-кісткове борошно

5,0

5,0

6

2,3

Сухий спідняк

2,5

2,5

-

-

Дріжджі кормові

-

1,0

5

2

Трав’яне борошно

2,5

3,0

4

5

Крейда

0,5

1,0

5,5

1,7

Дикальційфосфат

-

-

0,2

-

Фосфат

-

-

-

1,5

Премікс

1

1

1

1
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NaCl, сіль

0,2

0,3

0,3

0,3

РАЗОМ:

100

100

100

100

За 4 тижні до очікуваної яйцекладки для активізації статевої системи
птахів у раціон одноразово вводять дози вітаміну А в кількості 60 млн МО та
вітаміну Е – 10 мг на 1 голову. Також додають моркву і зелень. Раз на два
тижні у воду додають марганцівку з розрахунку 1 г на 10 л води. Годівниці
розташовують під навісом так, щоб корм був захищений від променів сонця й
опадів. Кількісно корм згодовують з розрахунку його повного споживання
протягом доби. Орієнтовно з 05.06 годівлю птахів здійснюють згідно з
раціоном непродуктивного періоду. В умовах ферми самки несуть від 35 до
60 яєць. Ступінь запліднення складає 70‒88%. Для інкубації відбирають яйця
із середніми показниками: масою від 25 до 35 г, поздовжнім діаметром в
межах 42‒46 мм і поперечним діаметром 34‒37 мм.
Однією з необхідних умов успішного вирощування пташенят Фазана
мисливського є повна ізоляція протягом перших 10-ти діб з моменту
вилуплення. Відразу пташенят необхідно привчити до призовних сигналів
самки фазана чи до сигналів, що імітують її голос. Це різко знижує здатність
пташенят до запам’ятовування людського голосу і робить їх більш
полохливими.
У 50-тидобовому віці фазанів розрізняють за статтю: самці
відрізняються від самок червонувато-бурим пір'ям, що з'являється на грудях
та хвості. Однак, на відміну від дорослих птахів, вони не мають металевого
блиску.
У 70-тидобовому віці проводиться друге вибраковування і відібраний
молодняк переводиться в зимові вольєри, де утримується до кінця
непродуктивного періоду.
Інтродукція молодняку в ранньому віці сприяє більш швидкій адаптації
птахів до нових умов існування і здичавінню. Разом із тим у восьмитижневих
птахів ще недостатньо розвинена терморегуляція, вони погано переносять
нічні зниження температури і багато птахів гине (до 50%). У віці 10‒12
тижнів ступінь виживання пташенят зростає до 69%‒88%. Молодняк фазанів
найкраще випускати у віці 10-ти і навіть 12-ти тижнів, особливо в холодне
літо.
Техніка випуску молодняку значною мірою зумовлює його збереження
в угіддях до сезону полювання. Випускання фазанів будь-якого віку в угіддя
безпосередньо з транспортних кліток завжди призводить до розселення
птахів на значні відстані і до загибелі великої кількості поголів’я. Якщо
випустити штучно вирощених фазанів у природу пізніше, вони краще
адаптуються в навколишньому середовищі.
1.2. Використані матеріали та обладнання
Статистичний матеріал державного підприємства «Мисливське
господарство «Суми» за темою дослідження.
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Обладнання фазанячої ферми мисливського господарства, зокрема,
інкубатор (ферма (додаток Б, рис. 1) площею 300 м2 збудована в державному
підприємстві «Мисливське господарство «Суми» у 2011 році; заселена
15.02.2012 завезеними з Харківської області 6-ма самцями та 30-ма самками).
Корм для годування пташенят і дорослих птахів.
Комп’ютер, принтер; фотоапарат; лінійки, зошити, олівці, ручки.
1.3. Методика дослідження
ознайомлення з інформаційними джерелами; визначення методики
дослідження; обговорення його етапів, формулювання прогнозованих
висновків.
Використані методи: спостереження, експеримент, біометричний,
статистичний, визначення причин і наслідків.
Консультування з директором державного підприємства «Мисливське
господарство „Суми“» А. І. Литвином (додаток Б, рис. 2).
Випуск молодих фазанів в загін згідно зі схемою досліду за варіантами:
– контрольний варіант – у віці 10 тижнів;
– 1-й дослідний варіант – у віці 8 тижнів;
– 2-й дослідний варіант – у віці 12 тижнів.
1.4. Підготовчий етап дослідження
Ознайомлення з матеріалами державного підприємства «Мисливське
господарство «Суми», науковою літературою.
За О. С. Габузовим, зоокультура має чотири рівні свого розвитку.
Перший рівень розвитку зоокультури – система регламентації
використання дичини. Здобування окремих видів забороняється взагалі
(накладається табу), для інших – виділяється час; охороняються місця
існування певних тварин. У наш час цей рівень набув якісно нового розвитку
завдяки наявності відповідної законодавчої бази, нормативів, правил,
міжнародних угод щодо раціонального використання, збереження та
відновлення тваринного світу.
Другий рівень розвитку зоокультури – це застосування біотехнічних
засобів для покращення умов існування, репродукції та підтримання
чисельності тварин – тобто біотехнія.
Третій рівень розвитку зоокультури – це розведення тварин у штучних
умовах. Перший та другий рівні розвитку зоокультури присутні й на цьому
рівні її розвитку, але розведення в штучних умовах вимагає від людини
значно більших витрат ресурсів для підтримання популяцій окремих видів
тварин. У деяких випадках достатнім виявляється утримання тварин на
спеціально огороджених ділянках, де немає хижаків і деяких негативних
факторів.
Четвертий рівень розвитку зоокультури – це процес доместикації,
одомашнення тварин. Його специфіка полягає в тому, що людина проявляє
піклування упродовж всього життя як свійських тварин, так і тих, що
постійно мешкають поряд із нею.
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Консультація за темою з директором державного підприємства
«Мисливське господарство «Суми» Литвином Анатолієм Івановичем.
Проходження вступного та первинного інструктажів із безпеки
життєдіяльності під час дослідження.
1.5. Етапи проведення дослідження (додаток Б, рис. 3-6)
Визначення наявності популяції Фазана мисливського в угіддях
державного підприємства «Мисливське господарство «Суми».
Утримання Фазана мисливського на фермі господарства (впродовж
трьох років).
Відбір яєць Фазана мисливського, їх інкубація (впродовж трьох років).
Вирощування молодняку Фазана мисливського (впродовж трьох років).
Інтродукція Фазана мисливського в угіддя державного підприємства
«Мисливське господарство «Суми» (здійснюється протягом трьох років):
– випускання молодих фазанів на перетримку в загін згідно зі схемою
досліду (п. 1.3.4);
– визначення оптимального віку для їх випуску, облік чисельності
молодих фазанів перед випусканням у природу.
Здійснення спостережень, підгодівля й облік щільності популяції
Фазана мисливського у природі (впродовж трьох років).
Вивчення динаміки зміни популяції Фазана мисливського в угіддях
державного підприємства «Мисливське господарство «Суми» (впродовж
трьох років).
1.6. Результати дослідження.
Протягом трьох років здійснено утримання Фазана мисливського на
фермі господарства згідно з вимогами п. 1.1.
Проведено відбір яєць Фазана мисливського впродовж трьох років, їх
інкубація згідно з вимогами п. 1.1.
Отримано протягом трьох років молодняк Фазана мисливського та
встановлено (у %) ступінь їх виведення відносно показника відібраних на
інкубацію яєць (табл. 1.2; діаграма 1.1).
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Таблиця 1.2
Кількість виведених пташенят Фазана мисливського
Рік
спостереженн
я
1
2
3

Кількість птахів
на фермі
півнів
6
8
10

курочок
30
35
50

Кількість
відібраних
яєць
на
інкубацію,
шт.

Кількість
виведених
пташенят,
шт.

Кількість
виведених
пташенят,
%

800
900
1500

198
252
502

24,75
28
33,47

1600
1400
1200

кількість яєць, взятих на
інкубацію

1000
800

кількість виведених
пташенят

600
400
200
0

Діаграма 1.1. Кількість виведених пташенят Фазана мисливського за три
роки
Отримано дані про оптимальні показники під час інкубації яєць
Фазана мисливського. Було застосовано диференційований режим: з 1-ої по
24-ту добу інкубації підтримували температуру в межах 38,3‒38,4 °С,
відносну вологість – 60,0‒65,0%; з 24-ої доби і до завершення виводу
підтримували температуру від 37,6 °С до 37,8 °С, відносну вологість –
70,0‒80,0%.
Визначено показники збереженості пташенят Фазана мисливського
віком від 1 до 70 доби протягом трьох років (табл. 1.3; діаграма 1.2).
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Таблиця 1.3
Збереженість пташенят Фазана мисливського
Рік
спостереження
1

Кількість
виведених
пташенят
198

Збереженість
пташенят
1-20 день
172

Збереженість
пташенят
21-51 день
158

Збереженість
пташенят
51-70 день
147

2

252

222

206

193

3

502

452

425

404

500
450
400
350
300

1-20 день

250

21-51 день

200

51-70 день

150
100
50
0
1 рік

2 рік

3 рік

Діаграма 1.2. Дані про збереженість пташенят Фазана мисливського

Проведено інтродукцію молоді Фазана мисливського з перетримкою в
адаптаційних загонах впродовж трьох років в угіддя державного
підприємства «Мисливське господарство «Суми» згідно зі схемою досліду,
зазначеною у п. 1.3.4, визначено ступінь її збереженості (табл. 1.4;
діаграма 1.3).
Складено план-схему угідь, де випускалися молоді фазани
вищезазначеного виду (додаток В).
343

Таблиця 1.4
Випускання молодих фазанів в угіддя ДП «Мисливське
господарство «Суми» та ступінь їх збереженості впродовж трьох років
Рік
Кількість
спостере- випущеного
жень
молодняку
10
1 рік
20
20
30
2 рік
60
60
60
3 рік
140
120

Вік
випускання
фазанів
8 тижнів
10 тижнів
12 тижнів
8 тижнів
10 тижнів
12 тижнів
8 тижнів
10 тижнів
12 тижнів

Термін
випуску
01.07
15.07
30.07
01.07
15.07
30.07
01.07
15.07
30.07

Збереженість
на 01.09
5
14
16
16
43
49
33
119
106

Збереженість,
%
50
69
81
53
72
81
55
85
88

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

8 тижнів
10 тижнів
12 тижнів
12 тижнів
10 тижнів
1 рік

2 рік

8 тижнів
3 рік

Діаграма 1.3. Збереженість пташенят Фазана мисливського в залежності
від їх віку випускання в природу
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Проведено обчислення (за методикою Ю. С. Равкіна «маршрутного
обліку без обмеження смуги виявлення з розрахунком щільності популяції з
урахуванням показників середнього виявлення птахів») загальної чисельності
особин в популяції Фазана мисливського шляхом множення займаної нею
площі на щільність популяції – число її особин на одиниці площі.
Дані про проведення маршрутного обліку Фазана мисливського у 2014
році в угіддях ДП «Мисливське господарство «Суми» зазначені в табл. 1.5.
Таблиця 1.5
Маршрутний облік Фазана
мисливського на третьому році спостережень
Час
спостережень,
погода
10.02.2019
10.00-11.00;
‒10°С,
вітер
відсутній,
висота снігового
покриву – 14 см

Місце
Кількість
спостережень птахів,
шт
Сумський
район
1сидячий
між
селами
Велика
1 сидячий
Чернеччина та
Ольшанки

Відстань до Довжина
птаха,
маршруту,
м
км
30
5
150

Вибірка обліку Фазана мисливського у Сумському районі між селами
Велика Чернеччина та Ольшанки зазначена в табл. 1.6.
Таблиця 1.6
Вид птаха
Фазан
мисливський

0-25 м

25-100 м 100-300 м 300-1000
м

∑п

N

*

13

2,6

*

N – щільність популяції – число її особин на одиниці площі.
L – обліковий кілометраж (в км).
n1,n2, n3, n4 – число особин, зареєстрованих у смугах виявлення відповідно
0-25 м, 25-100 м, 100-300 м і 300-1000 м.
40, 10, 3 і 1 – коефіцієнти, які «розширюють» смугу обліку до 1 км.
Чисельність Фазана мисливського дорівнює S×N = 58×2,6 = 150 особин.
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Дані про проведення маршрутного обліку Фазана мисливськогоу 2015
році в угіддях ДП «Мисливське господарство «Суми» зазначені в табл. 1.7.
Таблиця 1.7
Маршрутний облік Фазана мисливського
Дата та час
спостережень,
погода
13.02.2020
10.00-11.00
‒5°С,
вітер
відсутній,
висота снігового
покриву – 10 см

Місце
Кількість
спостережень птахів,
шт
Сумський
район
2 сидячих
між
селами
Велика
1 сидячий
Чернеччина та
Ольшанки

Відстань до Довжина
птаха,
маршруту,
м
км
50
5
200

Вибірка обліку Фазана мисливського в Сумському районі між селами
Велика Чернеччина та Ольшанки зазначена в табл. 1.8.
Таблиця 1.8
Вид птаха
Фазан
мисливський

0-25 м

25-100 м 100-300 м 300-1000
м
*

*

∑п

N

23

4,66

N – щільність популяції – число її особин на одиниці площі.
L – обліковий кілометраж (в км).
n1,n2, n3, n4 – число особин, зареєстрованих у смугах виявлення відповідно
0-25 м, 25-100 м, 100-300 м і 300-1000 м.
40, 10, 3 і 1 – коефіцієнти, які «розширюють» смугу обліку до 1 км.
Чисельність Фазана мисливського дорівнює S×N = 58×4,66 = 270 особин.
Створено популяцію Фазана мисливського, чисельність якої налічує
270 особин. Встановлено динаміку чисельності Фазана мисливського в
угіддях ДП «Мисливське господарство «Суми» (діагр. 1.4).
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300
250
200
кількість особин

150
100
50
0
1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Діаграма 1.4. Динаміка чисельності Фазана мисливського в угіддях
ДП «Мисливське господарство «Суми» за 4 роки
ВИСНОВКИ
У ході дослідження отримані результати впливу зоокультури Фазана
мисливського на створення та підтримку природної популяції птахів в
угіддях державного підприємства «Мисливське господарство «Суми».
1. Для успішного вирощування пташенят Фазана мисливського
необхідно дотримуватися повної ізоляції від людей в «чутливий» період
(орієнтовно 10 діб з моменту вилуплення). Після вилуплювання та в перші 34 доби після нього пташенят необхідно привчити до призовних сигналів
самки фазана чи до сигналів, що імітують її голос. Це різко знижує здатність
пташенят до запам’ятовування людського голосу і робить їх більш
полохливими, що сприяє їх збереженню у природі.
2. Молодняк фазанів у природу доцільніше випускати у віці 10-ти і
навіть 12-ти тижнів, особливо в холодне літо. Інтродукція молодняку в
ранньому віці сприяє більш швидкій адаптації птахів до нових умов
існування і здичавінню. У птахів віком до 8 тижнів ще недостатньо
розвинена терморегуляція, вони погано переносять нічні зниження
температури.
3. Техніка випускання молодняку значною мірою зумовлює його
збереження в угіддях до сезону полювання. Тимчасове перетримування
штучно вирощених фазанів сприяє кращому їх адаптуванню до
навколишнього середовища та здичавінню. Птахи не розселяються занадто
далеко від місця перетримування, користуються (за наявності) підгодівлею.
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Додаток А
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Зоокультура (від «зоо» – тварина та «культура» – розведення,
вирощування) ‒ група тварин будь-якого рангу в систематиці, що
культивується впродовж значної кількості поколінь; людина проявляє
піклування, забезпечуючи їх тривале розмноження.
Біотехнія – комплекс заходів для покращення стану популяцій або
угідь, одна з важливих форм діяльності мисливських господарств.
Інтродуковані, також чужорідні, адвентивні, або алохтонні види –
види живих організмів, що перебувають у складі неродинних їм угруповань,
види за межами своїх природних ареалів.
Біотичні фактори – дії середовища, що пов’язані безпосередньо з
дією різних організмів (крім людини) або опосередкованим впливом
діяльності організмів на окремий організм.

Рис. 1. Ферма ДП «Мисливське господарство «Суми»

Рис. 2. Консультування з директором ДП «Мисливське
господарство «Суми» А. І. Литвином
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Рис. 3. Щоденна турбота – годування фазанів

Рис. 4. Формування маточного стада
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Рис. 5. Зважування Фазана мисливського на вагах
електронних ВТНЕ-3L1K
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Рис. 6. Кільцювання Фазана мисливського
Додаток В
План-схема угідь державного підприємства
«Мисливське господарство «Суми»
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВАННЯ
СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS)

ВСТУП
Актуальність. Поновлення лісу може відбуватися природним шляхом і
штучно як наслідок цілеспрямованої дії людини. Природне поновлення лісу
без впливу людини є однією з основних умов формування лісових біоценозів,
що за умови відсутності негативних природних і техногенних чинників
забезпечує поступову зміну поколінь лісу. Однак, зазначене не відповідає
вимогам інтенсивного ведення лісового господарства. Унаслідок цього
виникає необхідність штучного відтворення лісостанів засадженням
територій лісовими культурами.
Із зростанням загального обсягу лісовідновлення й лісовідтворення,
розвитком загальної культури суспільства і науки збільшується обсяг
лісокультурних робіт. Удосконалення технології вирощування садивного
матеріалу можливо за умови розвитку розсадництва як галузі рослинництва,
що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень на основі
фундаментальних знань про фізіологічні і біологічні особливості рослин з
урахуванням їх адаптаційних реакцій на умови навколишнього середовища.
Науково обґрунтована агротехніка вирощування стандартного садивного
матеріалу включає виявлення та знищення патогенів, передпосівне
оброблення насіння, застосування повного комплексу добрив, позакореневе
підживлення сіянців у період вегетації. Такі заходи підвищують якість і вихід
стандартного садивного матеріалу. Тому дослідження, де обґрунтовуються
еколого-біологічні та агротехнічні заходи вирощування Сосни звичайної у
тимчасових розсадниках, є актуальними.
Об’єкт дослідження – Сосна звичайна (Pinus sylvestris).
Предмет дослідження – вплив стимуляторів росту на передпосівну
обробку насіння вищезазначеної рослини та на позакореневе живлення її
сіянців.
Мета дослідження: визначення найбільш ефективного комплексу
агротехнічних заходів для інтенсифікації процесів пророщування насіння
Сосни звичайної та прискорення росту та розвитку її сіянців.
Завдання дослідження:
1. Ознайомитися з біологічним особливостями Сосни звичайної.
2. Здійснити передпосівне оброблення насіння Сосни звичайної
препаратами Гумісол, КО-64 та визначити ефективність їх впливу на
схожість насіння та стійкості сіянців до хвороб.
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3. Визначити ефективність позакореневого підживлення сіянців
препаратом «Джерельце-7», його вплив на їх ріст, розвиток і
практичний вихід садивного матеріалу з одиниці площі.
4. Визначити рівень ураженості сіянців цієї рослини збудниками хвороб.
РОЗДІЛ 1. ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
1.1. Характеристика об’єкта дослідження
Сосна звичайна (Pinus sylvestris) – високе дерево (25‒40 м) родини
Соснові (Pinaceae) займає майже третину лісів України (в основному на
Поліссі). Дерево з конусоподібною або пірамідальною кроною і
моноподіальним, кільчастим гілкуванням (так звані «мутовки»). Оскільки це
світлолюбиве дерево, нижні його гілки відмирають, очищаючи стовбур. У
сприятливих умовах висота сосни досягає 40 м, а діаметр – 1,0‒1,5 м.
Дерева, що виросли в густому лісі, мають стрункі, майже циліндричні
стовбури і невеличку високо підняту крону з тонкими гілками. Кора
червонувато-бура, лускувата. Молоді пагони зеленуваті, пізніше –
жовтувато-сірі. Коренева система сосни – стрижнева, але розміри та
галуження кореня залежать від умов її зростання. На болотах коріння сосни
знаходиться біля самої поверхні, кожне дерево ніби сидить на купині. Так
дерево рятується від надмірної кількості вологи. На бідних і сухих ґрунтах
дерево утворює величезну поверхневу кореневу систему, глибиною до 30‒40
м, радіусом до 15‒20 м; живиться за рахунок роси і конденсованої вологи.
На багатих і пухких ґрунтах стрижневий корінь сосни проникає на глибину
60-ти та більше метрів. Коріння сосни оповите чохлами з грибкових ниток,
що утворюють мікоризу. Укорочені пагони несуть дві хвоїнки 4,5‒7,0 см
завдовжки, зверху випуклі темнозелені, знизу – жолобчасті, загострені, часто
скручені, що тримаються 3‒5 років. Хвою дерев масово вражає гусінь Совки
соснової, Шовкопряда соснового.
Рослина однодомна. Чоловічі шишечки колосоподібно зібрані при
основі молодих видовжених пагонів, містять велику кількість лусок, що
мають по два пиляки. У верхній частині молодих пагонів з’являються
червонуваті поодинокі жіночі шишечки. Вони складаються з насінних лусок,
що знаходяться в пазухах слаборозвинутих покривних лусок. Кожна насінна
луска містить два насінних зачатки. Запліднення відбувається через рік після
запилення. Стиглі шишки видовжені яйцеподібно (3‒7 см завдовжки),
сірувато-бурі, матові. Достигаючи, насіння луски дерев’яніє, розсувається і
висипається. Насіння чорнувате, плямисте або білувате, з крилом, що у 2-3
рази більше за нього.
Сосна звичайна є основною лісоутворюючою породою. Створює чисті і
мішані ліси. Світлолюбна, морозостійка рослина. Запилюється у травні.
Поширена на Поліссі, у північній частині Лісостепу, іноді на піщаних терасах
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рік північної частини Степу. Вона займає близько 35 % державного лісового
фонду України. Основні райони заготівлі – Волинська, Житомирська,
Львівська, Рівненська, Чернігівська, Київська області.
Деревинна, смолоносна, пилконосна, жироолійна, ефіроолійна,
волокниста, вітамінозна, лікарська, фарбувальна, фітонцидна, декоративна і
фітомеліоративна рослина. Насіння сосни містить 30 % олії.
Широке поширення та великі запаси деревини сосни свідчать про її
велике народногосподарське значення. Деревина Сосни звичайної з
рожевуватим або бурувато-червоним ядром і жовтувато-білою заболонню,
яка особливо різко виділяється після висихання. Деревина легка, м'яка, трохи
блищить, малосучкувата, добре розколюється, легко обробляється, смолиста,
стійка проти гниття, проте швидко втрачає природний колір, буріє і часом
уражається синявою. У вигляді круглого лісу вона є основним будівельним
матеріалом як у сільськогосподарському, так і в промисловому та житловому
будівництві. Використовуються також для будівництва портових споруд,
дамб, гребель, набережних, мостів. Соснові пиломатеріали (дошки, бруси)
широко застосовують у будівництві різних споруд (ферми, балки, сходи,
віконні коробки, одвірки, підлоги тощо).
Деревина Сосни звичайної використовується для виготовлення
щипкових музичних інструментів (балалайки, мандоліни), фанери, діжок,
сухих і напіврідких продуктів (смола, дьоготь) і риби.
Останнім часом деревина Сосни звичайної широко використовується в
целюлозно-паперовій промисловості, але в менше, ніж деревина ялини.
Деревина сосни містить до 54% целюлози, технічний вихід її
становить до 39%, вміст смоли – до 3,5%; має довгі деревинні волокна
(2,6‒4,4 мм). 3 деревини Сосни звичайної шляхом сухої перегонки
одержують деревинний оцет і дьоготь, а в перегінному апараті лишається
вугілля, з якого виробляють активоване вугілля. Дьоготь і активоване вугілля
використовують у медицині. Крім того, активоване вугілля застосовують для
знебарвлення рідин, видалення з них запахів. Ним також заповнюють
протигази.
Із Сосни звичайної збирають живицю, з якої одержують скипидар і
каніфоль. Скипидар використовують у виробництві лаків, фарб, парфумів,
технічної камфори, що необхідна для виробництва пластмас, кінофотоплівок,
штучних тканин, вибухівки, а також у гумовій і фармацевтичній
промисловості. Каніфоль сосни використовують для проклейки паперу,
виготовлення лаку, сургучу, а також як домішку до бетону. Нею натирають
смички струнних музичних інструментів.
Низькі сорти каніфолі йдуть на виготовлення мастил. Живицю, смолу,
скипидар і каніфоль застосовують також у медицині. З насіння Сосни
звичайної пресуванням або екстрагуванням одержують жирну висихаючу
олію, що використовують для виробництва оліфи. Із хвої сосни внаслідок
перегонки з водою одержують ефірну олію, що застосовують у медицині.
Після видалення ефірної олії з хвої сосни одержують соснову або лісову
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вовну. Вихід волокна 35 %. Його використовують у суміші з відходами
бавовнику (40% соснової вати, 60% відходів бавовнику) або з вовною для
одержання пряжі, з якої виготовляють фланель і ковдри. Соснова вата з
домішкою паперових ниток використовується для виготовлення матів і
підстилок, а з коноплями і льоном – мотузків і канатів. Соснова вата –
якісний набивний матеріал для матраців і подушок. У медицині
використовують бруньки, живицю, смолу і продукти сухої перегонки
деревини – дьоготь і вугілля
Бруньки містять смолу, ефірну олію, дубильні речовини, вітамін С
тощо. Їх застосовують як відкашлювальний, сечогінний і дезинфікуючий
засіб під час хвороб верхніх дихальних шляхів, для ванн. Виготовлений з хвої
сосни концентрат вітаміну С використовують для лікування цинги.
Хлорофіл-вітамінну пасту – для лікування ран, опіків. Паста входить також
до складу протиастматичної мікстури Траскова. Скипидар (терпентинова
олія), що одержують з живиці і смоли, використовують для інгаляцій, щоб
дезінфікувати дихальні шляхи, додають до мазей від ревматизму, невралгій,
подагри. Із нього готують терпингідрат ‒ відкашлювальний і сечогінний
препарати.
Живицю (терпентин) і каніфоль застосовують у пластирях, дьоготь –
зовнішньо, зокрема він входить до складу мазі від корости. 3 активованого
вугілля виготовляють карболен, що вживають під час утворення великої
кількості газів у шлунку і кишечнику. У народній медицині, крім того,
використовують бруньки сосни для лікування рахіту і золотухи, хвою – у
вигляді ванн ‒ рахіту і подагри. Дьоготь використовують для лікування
хвороб шкіри (екземи, лускатого лишаю та корости). Молоді пагони і шишки
дають червону фарбу.
Як декоративна рослина Сосна звичайна використовується для
поодиноких і групових насаджень, масивів у парках і лісопарках.
Сосна звичайна має декоративні різновидності (пірамідальну, плакучу
тощо). Як фітонцидна рослина має санітарно-гігієнічне значення: під
впливом парів скипидару повітря в соснових насадженнях іонізується, деякі
хвороботворні бактерії (стафілококи) гинуть.
Сосна звичайна має важливе лісомеліоративне значення. Вона здатна
рости на піщаних неродючих ґрунтах, невибаглива до вологи, швидкоросла.
Сосна – незамінна порода для залісення пісків. Засолених ґрунтів і
забрудненого повітря газами вона не витримує.
Із хвої сосни виготовляють хвойно-вітамінне борошно – вітамінний
корм для сільськогосподарських тварин. За поживністю 1 кг хвойновітамінного борошна дорівнює 0,25‒3,0 кормовим одиницям. У ньому
міститься багато провітаміну A, D, вітаміни групи В та вітаміни К, Е, С, а
також макро- і мікроелементи – кальцій, фосфор, залізо, кобальт, манган,
цинк, молібден і нікель. Використовують хвойно-вітамінне борошно як
профілактичний засіб проти захворювань на авітамінози та проти
гельмінтозних захворювань у тварин.
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1.2. Використані матеріали та обладнання
У процесі дослідження були використані такі матеріали та обладнання:
‒ статистичний матеріал лісгоспу за тематикою дослідження;
‒ насіння Сосни звичайної; добрива; препарати для передпосівної
обробки насіння; препарат для позакореневого підживлення
сіянців;
‒ агротехнічний інвентар (лопати, сапки, відра, лійки тощо);
‒ мікроскоп, лупи;
‒ комп’ютер, принтер; фотоапарат; лінійки; зошити, олівці та ручки.
1.3.Методика проведення дослідження
Дослідження складалося з таких частин:
‒ теоретична:
‒ ознайомлення з науковими джерелами;
‒ визначення методики дослідження (спостереження,
експеримент, порівняння, статистичний, визначення
причин і наслідків);
‒ обговорення з керівником гуртка його етапів;
‒ формулювання прогнозованих висновків;
‒ консультування з теми з фахівцями Сумського державного
лісового господарства: головним лісничим Щербаком М. Г.,
інженером лісового господарства Яременко Н. М.;
‒ практична:
‒ проведення передпосівної обробки насіння Сосни звичайної
згідно з І схемою за варіантами:
- контрольний варіант –замочування насіння на 12
годин у воді;
- 1-й дослідний варіант – замочування насіння у
розчини препарату Гумісол;
- 2-й дослідний варіант – замочування насіння у
розчини препарату КО-64;
‒ проведення позакореневого живлення сіянців Сосни
звичайної препаратом «Джерельце-7» згідно наступної II
схеми за варіантами:
- контрольний варіант – без обприскування
препаратом протягом періоду вегетації;
- 1-й дослідний варіант – одноразове обприскування
препаратом (05.06);
- 2-й дослідний варіант – дворазове обприскування
препаратом (14.06 та 14.07);
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- 3-й дослідний варіант – одноразове обприскування
препаратом (24.06).
На початку дослідження було проведено вступний і первинний
інструктажі з безпеки життєдіяльності під час дослідження. Здійснено
ознайомлення з інструкціями із застосування таких препаратів, як Гумісол,
кремнійорганічний КО-64, «Джерельце-7» (препарат містить у своєму складі
фосфор та мікроелементи, зокрема: мідь, цинк, кобальт і марганець).
Наступний етап передбачає підготовку ґрунту для висівання насіння
(16.03‒18.03): у рік висівання насіння ґрунт перекопано лопатами, внесено
добрива – суміші суперфосфату 100 кг·га-1, суміші N21 P17 K17 110 кг·га-1 та
вапна у кількості 150 кг·га-1. Для передпосівного оброблення насіння Сосни
різними сумішами використано по 3000 шт. насінин (25.03).
Висівання обробленого насіння Сосни звичайної у розсадник із
шириною рядка 2‒5см, відстанню між рядками – 20 см, глибиною загортання
насіння – 1,0‒1,5 см із нормою висіву з розрахунку на 1 м. п. – 2 г насіння
(26.03).
Контроль сходів проростків Сосни звичайної (19.04‒24.04).
Визначення біометричних показників сіянців Сосни звичайної
(надземної та підземної частин) з обрахуванням середніх показників (16.05).
Обстеження тимчасового розсадника в період масової появи сходів
сіянців Сосни звичайної по показнику ураження цих сіянців збудниками
хвороб (21.05).
Проведення позакореневого живлення шляхом обприскування сіянців
Сосни звичайної препаратом «Джерельце-7» за варіантами II схеми (05.06).
Визначення біометричних показників і виходу стандартних саджанців
Сосни звичайної після проведеного позакореневого живлення сіянців
препаратом «Джерельце-7» (05.09).
Обробка та оформлення результатів дослідження (12.09).
1.4. Результати дослідження:
Проведено передпосівну обробку насіння Сосни звичайної із
застосуванням по 3000 шт. насінин у кожному варіанті.
Проведено висівання обробленого насіння Сосни звичайної у
розсадник згідно агротехнічних показників.
Проведено контроль строків появи сходів проростків Сосни звичайної:
- контрольний варіант (замочування насіння на 12 годин у воді) –
24.04;
- 1-й дослідний варіант (замочування насіння у розчини препарату
Гумісол) – 21.04;
- 2-й дослідний варіант (замочування насіння у розчини препарату
КО-64) – 19.04.
Визначені біометричні показники сіянців Сосни звичайної (надземної
та підземної частин) з обрахуванням середніх показників (табл. 1.1 та табл.
1.2).
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Таблиця 1.1
Біометричні показники коренів сіянців Сосни звичайної при
застосуванні передпосівного обробітку її насіння
Мінімальна

Максимальна Середня

Варіанти досліду

довжина

довжина

довжина

(І схема)

кореня

кореня

кореня

сіянця, см

сіянця, см

сіянця, см

5,0

10,0

7,5

1-й дослідний
варіант 6,2
(препарат Гумісол)

12,9

9,5

13,5

10,3

Контрольний варіант (без
застосування стимулятора)

2-й

дослідний

варіант
7,1

(препарат КО-64)

Таблиця 1.2
Біометричні показники надземної частини сіянців Сосни
звичайної при застосуванні передпосівного обробітку її насіння

Варіанти досліду
(І схема)

Мінімальна

Максимальна Середня

довжина

довжина

довжина

надземної

надземної

надземної

частини

частини

частини

сіянця, см

сіянця, см

сіянця, см

8,05

7,1±0,95

Контрольний варіант (без 6,15
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застосування стимулятора)
1-й дослідний варіант 8,92
(препарат Гумісол)
2-й

дослідний

11,48

10,2±1,28

13,1

11,8±1,30

варіант
10,5

(препарат КО-64)

Проведено обстеження тимчасової шкілки в період масової появи
сходів сіянців Сосни звичайної по показнику ураження цих сіянців
збудниками хвороб. Виявлено дві форми прояву хвороби: досходову
(загнивання насіння і проростків у ґрунті) та після сходову (полягання сходів і
сіянців).
Значний відсоток ураження сіянців Сосни звичайної можна пояснити
несприятливими умовами початку вегетаційного періоду: затяжна весна і
тривала спека у травні (середня температура перевищувала оптимальне
значення та призвела до ослаблення молодих рослин, створюючи
сприятливий фон для розвитку та поширення хвороби).
Використання мікроелементів для передпосівної обробки насіння
позитивно впливає на стійкість сіянців проти збудників полягання.
Так, найменший відсоток ураження сіянців збудниками полягання
після обробітку насіння кремнійорганічним препаратом КО-64 – 3,6% (2-й
дослідний варіант), тоді як у контрольному варіанті цей показник становив
13,8%, при меншій густоті сіянців на 1 м. п. (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Ураженість сіянців Сосни звичайної збудниками полягання

Кількість

Кількість

Відсоток

Варіанти досліду

висіяного

сіянців

полягання

(І схема)

насіння

сосни,

сходів,

сосни, шт

шт

%

2586

13,8

Контрольний

варіант

(без 3000
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застосування стимулятора)
1-й

дослідний

варіант 3000

2874

4,2

варіант 3000

2892

3,6

(препарат Гумісол)
2-й

дослідний

(препарат КО-64)

Проведено позакореневе живлення шляхом обприскування сіянців
Сосни звичайної препаратом «Джерельце-7» та встановлені біометричні
показники та вихід стандартних саджанців Сосни звичайної після
проведеного цього позакореневого живлення. Максимальний вихід
стандартних сіянців відмічено у 2-му дослідному варіанті при дворазовому
обприскуванні (у другій декаді червня та у другій декаді липня) (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Біометричні показники та вихід стандартних сіянців
Сосни звичайної при позакореневому підживленні
препаратом «Джерельце-7»
Розміри сіянців, см
довжина
довжин
Дата
від
Варіанти досліду
а
підживленн кореневої
II схема
коренев
я
шийки до
ої
верхівкової
системи
бруньки
Контрольний
8,8
10,1
варіант
(без
обприскування)
1-й
дослідний 05.06
12,4
19,6
варіант (з одноразовим обприскуванням)
2-й
дослідний 14.06
та 18,2
23,2
варіант (з двора- 14.07
зовим обприскуванням)
3-й
дослідний 24.06
21,3
24,3
варіант (з однора360

К-ть
сіянців
, шт.
на м.
п.

Вихід
стандартних
сіянців,
%

176

82,6

188

87,3

207

96,5

212

98,5

зовим обприскуванням)

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки:
1. Передпосівне оброблення насіння Сосни звичайної краще проводити
препаратом КО-64, який сприяє ефективному практичному виходу насіння зі
стану анабіозу, підвищенню схожості. За результатами проведених
досліджень визначено, що під дією стимулятора насіння сходить на 2‒5 днів
раніше від того, що не було оброблено препаратами. Сіянці обробленого
препаратом КО-64 насіння мають добре розвинену кореневу систему,
стандартні розміри. Оброблення насіння забезпечує зниження ураженості
молодих рослин збудниками хвороби сіянців, що становить реальну загрозу
суцільного пошкодження і значної загибелі садивного матеріалу в шкілках.
2. Для покращення умов росту і розвитку молодих рослин
рекомендується проводити позакореневе підживлення сіянців Сосни
звичайної препаратом «Джерельце-7», а саме: дворазове обприскування
(друга декада червня, друга декада липня), одноразове обприскування (третя
декада червня).
3. Під час вирощування сіянців Сосни звичайної в тимчасових шкілках
необхідно враховувати особливості погодно-кліматичних умов регіону,
вчасно проводити зволоження сіянців. У році проведення дослідження в
тимчасовому розсаднику Сумського лісгоспу відмічалося ураження сіянців
Сосни звичайної хворобою через складні погодно-кліматичні умови.
Проведене дослідження дало змогу зробити висновок про те, що ріст і
розвиток сіянців Сосни звичайної залежить як від мінерального живлення
молодих рослин під час вегетації, так і відсутності найбільш небезпечних
збудників інфекційних захворювань.
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ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ
НА
КОРЕНЕУТВОРЕННЯ
В
ЖИВЦІВ
ТУЇ
ЗАХІДНОЇ
БІЛОКІНЧИКОВОЇ (THUJA OCCIDENTALIS ALBOSPICATA)
ВСТУП
Актуальність. У наш час дедалі більшим попитом користуються
малопоширені види і культури хвойних рослин, що мають цінні декоративні
ознаки. Серед них ‒ Туя західна білокінчикова (Thuja occidentalis albospicata).
Але ефективні методи розмноження цього виду вивчені не достатньо, а
існуючі відомості про розмноження вегетативним шляхом мають, переважно,
оглядовий характер. Тому необхідно ширше дослідити ефективні методи
розмноження T.occidentalis, приділяючи особливу увагу вегетативному. Для
збереження форми досліджуваного інтродуцента єдиним доцільним
способом розмноження є живцювання. Воно забезпечує передачу всіх
якостей материнської рослини, на відміну від насіннєвого способу. Деякі
декоративні форми взагалі не утворюють насіння. Генеративне розмноження
дає змогу отримати багато садивного матеріалу, але тоді форма не
зберігається. Сіянці, вирощені насінним шляхом, підходять для озеленення
місць рекреації, створення топіарних форм за умови формування.
Об’єкт дослідження – Туя західна білокінчикова (Thuja occidentalis
albospicata).
Предмет дослідження – укорінення напівздерев’янілих живців Туї
західної білокінчикової (Thuja occidentalis albospicata).
Мета дослідження: визначення дії стимуляторів росту на
коренеутворення напівздерев’янілих живців, доведення необхідності їх
використання для вегетативного розмноження Туї західної білокінчикової.
Завдання дослідження:
1. Ознайомитися з біологічними особливостями Туї західної
білокінчикової.
2. Заготовити живці туї, обробити їх стимуляторами росту різних
концентрацій.
3. Висадити живці у парничок, простежити динаміку різогенезу.
4. Визначити найбільш ефективний стимулятор росту для укорінення
живців Туї білокінчикової.
5. Розробити рекомендації для ДП «Сумське лісове господарство» щодо
укорінення живців Туї білокінчикової.
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РОЗДІЛ 1. СТИМУЛЮВАННЯ КОРЕНЕУТВОРЕННЯ
В ЖИВЦІВ ТУЇ ЗАХІДНОЇ БІЛОКІНЧИКОВОЇ
1.1.

Характеристика предмета дослідження

Насіннєве розмноження є поширеним методом розмноження багатьох
видів деревних рослин. Але в більшості випадків під час насіннєвого
розмноження не передаються цінні декоративні ознаки культиварів. Тому для
розмноження цінних видів і культиварів як більш ефективний застосовують
вегетативний метод.
Основою живцювання є регенераційна здатність тієї чи іншої частини
маточної рослини, що використовується для заготівлі живців. Здатність до
регенерації та розмноження стебловими живцями – генетична властивість
рослини, що виробилася в процесі еволюції. Укорінення живців туї
відбувається довше, ніж листяних порід. Ризогенна здатність живців
перевіряється багатьма факторами.
Для одержання хороших результатів під час живцювання необхідно
підтримувати відповідну вологість ґрунту й повітря, температуру повітря й
освітлення.
Для стимулювання ризогенезу живці доцільно обробляти біологічно
активними речовинами – фітогормонами – у вигляді водних, спиртових
розчинів, а також пудри.
Є велика кількість традиційних і нетрадиційних стимуляторів
коренеутворення або їх сумішей, виготовлених з органічних або
неорганічних сполук, штучно синтезованих і природного походження. У
наукових експериментах найчастіше використовують: α-нафтилоцтову
кислоту (НОК), β-індолілмасляну кислоту (ІМК), β-індолілоцтову кислоту
(ІОК) або гетероауксин, які ефективні для укорінення живців більшості
деревних видів. За даними М.К. Вехова, А.І. Северова, живці туй та їх форм
вкоріняються без оброблення стимуляторами росту.
1.2. Використані матеріали та обладнання
Для дослідження були використані 260 живців Туї західної
білокінчикової; стимулятори росту: Корневин, Чаркор, Циркон,
Гетороауксин; дистильована вода; чашки Петрі – 13 шт.; фільтрувальний
папір; сухий і вологий термометри; парнички.
Комп’ютер, принтер, фотоапарат, лінійки, зошити, олівці, ручки.
1.3. Методика проведення дослідження
Ознайомлення з науковою
літературою за темою; визначення
методики дослідження; обговорення його поетапного проведення з
керівником гуртка, формулювання прогнозованих висновків.
Методи, використані під час дослідження: спостереження,
експеримент, біометричний, статистичний, визначення причин і наслідків.
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Консультування за темою з фахівцями Сумського державного лісового
господарства: головним лісничим М. Г. Щербаком, інженером лісового
господарства Н. М. Яременко.
Закладення 13-ти варіантів досліду шляхом замочування 260 живців у
водних розчинах різних концентрацій 4-х стимуляторів росту та в
дистильованій воді на 8 годин: Гетероауксин (концентрації: 100, 150, 200
мг/л); Корневин (концентрації: 0,5, 1,0, 1,5 г/л); Чаркор (концентрації: 0,5,
1,0, 1,5 мл/л); Циркон (концентрації: 0,5, 1,0, 1,5 мл/л). Кількість
повторностей – по 20 штук у кожному варіанті досліду (табл. 1.1)
Таблиця 1.1
Схема досліду
Варіанти досліду

Стимулятор росту

Концентрація

1-й дослідний варіант
2-й дослідний варіант
3-й дослідний варіант
4-й дослідний варіант
5-й дослідний варіант
6-й дослідний варіант
7-й дослідний варіант
8-йдослідний варіант
9-й дослідний варіант
10-йдослідний варіант
11-й дослідний варіант
12-й дослідний варіант
Контрольний варіант

Корневин
Корневин
Корневин
Чаркор
Чаркор
Чаркор
Циркон
Циркон
Циркон
Гетероауксин
Гетероауксин
Гетероауксин
Дистильована вода

0,5 г/л
1 г/л
1,5 г/л
0,5 мл/л
1 мл/л
1,5 мл/л
0,5 мл/л
1 мл/л
1,5 мл/л
50 мг/л
100 мг/л
150 мг/л

1.4. Підготовчий етап дослідження
Проходження вступного та первинного інструктажів із безпеки
життєдіяльності під час дослідження.
Підбір, виготовлення обладнання, придбання матеріалів, необхідних
для проведення дослідження.
1.5. Етапи проведення дослідження
Заготівля 260 живців Туї білокінчикової з 8-річних маточних рослин із
«п'яточкою» (у другій декаді червня з бічної частини маточної рослини, після
початку інтенсивного утворення покривних лусок вегетативних бруньок)
(20.06).
Замочування живців на 8 годин у стимуляторах росту різної
концентрації (20.06).
Висаджування живців у парнички в попередньо зволожений до
повної вологомісткості субстрат (агроперліт) на глибину 2,5‒3,0 см за
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схемою 4×4 см (температура повітря від +21°С до +32°С, показники
відносної вологості в межах 85‒95 % (21.06).
Щоденне зволожування, видалення бур’янів (21.06‒10.11).
Кількісний і якісний аналіз ризогенезу живців (10.11).
Для оцінки ступеня укорінення живців в дослідах застосовували
оціночну шкалу якості укорінення (калюсоутворення):
0 балів – укорінення (калюсоутворення) відсутнє;
1 бал – укорінення слабке: корені поодинокі, слабкі, нерозгалужені
(калюс ледве помітний, невиразний);
2 бали – укорінення середнє: наявні декілька добре розвинутих коренів
(калюс добре помітний, більш-менш рівномірно розподілений навколо місця
зрізання живця);
3 бали – укорінення сильне: коренева система добре й рівномірно
розвинена, розгалужена (калюс потужний, сформований у вигляді великого
напливу).
Для отримання більш об'єктивних результатів під час дослідження
ризогенної здатності стеблових живців в кожному варіанті досліду
вираховувалися інтегрований (або загальний) показник укорінення ‒
результати кількісної і якісної оцінки за формулою:
U = P × N сер. / 3,
де U – інтегрований показник укорінення живців (від 0 до 100);
P – кількість укорінених живців у варіанті, виражена у відсотках, %;
N сер. – середній показник укорінення по варіанту, бал;
1/3 – розрахунковий коефіцієнт.
Кількість укорінених живців виражена у відсотках вираховується за
формулою:
P = (n1 + n2 + n3)100% / Σn,
де n1, n2, n3 – кількість укорінених живців у варіанті зі ступенем
відповідно 1, 2, та 3 бали, штук;
Σn – загальна кількість живців у варіанті, шт.
Середній показник укорінення у варіантах вираховувалися за
формулою: N сер. = (n0×0 + n1×1 + n2×2 + n3×3)/Σn, де n0 – кількість
укорінених живців у варіанті зі ступенем 0 балів, штук.
Запропонований метод дозволяє отримувати інтегрований показник
укорінення, область значення якого 0‒100 балів (або відсотків). За
результатами проведеного дослідження оцінювалася якість укорінення
стеблових живців (їх ризогенна здатність) за 6-бальною шкалою:
0 балів – живці не укорінилися (0 %);
1 бал – живці укорінилися дуже слабко (1-20 %);
2 бали – живці укорінилися слабко (21-40 %);
3 бали – живці укорінилися задовільно (41-60 %);
4 бали – живці укорінилися добре (61-80 %);
5 балів – живці укорінилися дуже добре (81-100 %).
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Ризогенну здатність стеблових живців того чи іншого виду (форми,
культивару, гібриду) визначали за кращими варіантами, випробуваними
упродовж всього періоду (всіх етапів).
1.6. Результати дослідження
Закладені 13-ть варіантів досліду.
Проведено обрахунок укорінених живців туї (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Облік результатів укорінення живців Туї західної білокінчикової
Живці
КонценК-ть
трація
укорінилися
Стимулятор
живці
стимулято
(з калюсом)
в
ра
к-ть
%
Корневин
1,5 г/л
20
7
35
Корневин
1,0 г/л
20
6
30
Корневин
0,5 г/л
20
4
20
Чаркор
0,5 мл/л
20
2
10
Чаркор
1,0 мл/л
20
3
10
Чаркор
1,5 мл/л
20
3
15
Циркон
0,5 мл/л
20
12
60
Циркон
1,0 мл/л
20
15
75
Циркон
1,5 мл/л
20
14
70
Гетероауксин 150 мг/л 20
6
30
Гетероауксин 100 мг/л 20
5
25
Гетероауксин 50 мг/л
20
5
25
Вода
20
4
20

не
укорінилися загинули
(без калюса)
к-ть
%
к-ть
%
10
50
3
15
11
55
3
15
12
60
4
20
13
65
5
25
11
55
7
35
12
50
5
25
6
30
2
10
5
25
0
0
5
25
1
5
11
55
3
15
9
45
6
30
10
50
5
25
12
60
4
20

1.6.3. Розраховано кількісний та інтегрований показники укорінення
живців (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Облік результатів укорінення живців
Туї західної білокінчикової
К-ть
Концентраці
укорін n0, n1, n2, n3,
я
P,
Стимулятор
е-них
шт шт шт шт
стимулято
%
живців .
.
.
.
ра
, шт.
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N
P×N U,
сер
сер. %
.

Корневин

1,5 г/л

7

13

2

4

1

Корневин

1,0 г/л

6

14

3

2

1

Корневин

0,5 г/л

4

16

3

1

0

Чаркор

0,5 мл/л

2

18

2

0

0

Чаркор

1,0 мл/л

2

18

2

0

0

Чаркор

1,5 мл/л

3

17

2

1

0

Циркон

0,5 мл/л

12

8

1

5

6

Циркон

1,0 мл/л

15

5

1

6

8

Циркон

1,5 мл/л

14

6

2

6

6

Гетероаукси
н
Гетероаукси
н
Гетероаукси
н
Вода

150 мг/л

6

14

3

3

1

100 мг/л

5

15

1

2

2

50 мг/л

5

15

2

1

2

-

4

16

3

1

0

35,
0
30,
0
20,
0
10,
0
10,
0
15,
0
60,
0
75,
0
70,
0
30,
0
25,
0
25,
0
20,
0

0,6
5
0,5
0
0,2
5
0,1

22,7

7,6

15,0

5,0

5,0

1,7

1,0

0,3

0,1

1,0

0,3

0,2

3,0

1,0

1,4
5
1,8
5
1,6

87,0
148,
8
112,
0
16,5

29,
0
49,
6
37,
3
5,5

13,7

4,6

12,5

4,2

5,0

1,7

0,5
5
0,5
5
0,5
0
0,2
5

Побудувано діаграму динаміки укорінення живців Туї західної
білокінчикової (діагр. 1.1).
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49,6

50

Відсоток укорінення живців

45
40

37,3

35
30

29

25
20
15
10

4,2 4,6 5,5

5

5
0,3 0,3

1

7,6

1,7

1,7

0
ЦИРКОН

ГЕТЕРОАУКСИН

ЧАРКОР

КОРНЕВИН

ВОДА

Стимулятори коренеутворення
найнижча концентрація

середня концентрація

найвища концентрація

Діаграма 1.1. Інтегровані показники укорінення живців Туї західної
білокінчикової
ВИСНОВКИ
Дослідження дало можливість отримати результати впливу 4-х
стимуляторів росту (Чаркору, Корневину, Гетероауксину, Циркону) на
ризогенез літніх живців Туї західної білокінчикової та зробити такі висновки:
1. Найвища частка укорінення напівздерев'янілих живців зафіксована у
варіантах із використанням розчину Циркону в концентрації 0,1 мл/л (49,6
%), найнижча – із використанням розчину Чаркору в концентрації 0,5 і 1,0
мл/л (0,3 %) як стимулятора процесу ризогенезу.
2. Згідно з розрахованим інтегрованим показником укорінення, серед
усіх застосованих варіантів оброблення укорінилися 49,6 % живців,
оброблених Цирконом. Застосування інших варіантів є менш результативним
‒ укорінилися лише 0,3‒7,6 %.
Рекомендації: як стимулятор процесу ризогенезу літніх живців Туї
західної білокінчикової доцільно використовувати розчин Циркону в
концентрації 0,1 мл/л.
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ
ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЖИВЦІВ ТИСА ЯГІДНОГО
У РОЗСАДНИКУ СУМСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ВСТУП
Актуальність. Тис ягідний (Taxus baccata L.) або «негній-дерево» –
хвойне вічнозелене дерево або великий чагарник родини Тисові, цінний
своєю стійкою проти гниття деревиною із сильними бактерицидними
властивостями.
У давнину досліджуваний вид був поширений на дуже великій
території сучасної Європи, але майже повністю винищений людиною через
свою міцну деревину.
На території України Тис ягідний природно росте в лісових
насадженнях у Карпатах, невеликими біогрупами та поодинокими деревами
чи кущами на Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, Львівщині та в Криму. У
культурі – у дендраріях та в інших декоративних насадженнях по всій
Україні. Завдяки високій витривалості до забруднення середовища, наявності
значної кількості декоративних форм та оздоровлювальному впливові на
довкілля. широко використовують в зеленому будівництві. Цінність і рідкість
Тису ягідного зумовили вивчення способів розмноження рослини.
Об’єкт дослідження – Тис ягідний (Taxus baccata).
Предмет дослідження – екологічні й біологічні особливості,
агротехніка вирощування живців Тиса ягідного в розсаднику Сумського
лісництва.
Мета дослідження: удосконалення процесу живцювання Тиса
ягідного.
Завдання дослідження:
‒ ознайомитися з біологічними особливостями;
‒ визначити ефективність оброблення живців Тису ягідного
стимуляторами
росту
«Триман-1»,
гуматом
натрію,
індолілоцтовою кислотою на укорінення та прискорення росту й
розвитку саджанців, їх стійкість до низьких температур.
РОЗДІЛ 1. ВИРОЩУВАННЯ ЖИВЦІВ ТИСА
ЯГІДНОГО У РОЗСАДНИКУ СУМСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
1.1.

Характеристика об’єкта дослідження

Тис ягідний – вічнозелена деревоподібна або кущоподібна рослина, що
повільно росте до 25‒30 метрів. Тис може рости до 3500 років. Кора
червонувато-бура, на молодих пагонах гладка, на більш грубих гілках і
369

стовбурах лущиться від старості (відшаровується тонкими пластинками).
Деревина дуже тверда і важка, складається з тоненьких судин зі спіральними
потовщеннями. Серцевинні промені складаються тільки з м'якоті, смоляні
ходи відсутні.
Хвоя ланцетоподібна, завдовжки до 30‒50 мм, завширшки 2,5 мм,
зверху темно-зелена, блискуча, знизу світло матова, без білих прожилок,
м'яка, кінці загострені. Отруйна для коней і великої рогатої худоби.
Тис ягідний – дводомна рослина. Запліднення відбувається від кінця
травня до початку червня. Від запилення до запліднення проходить близько 1
місяця, насіння дозріває 6 тижнів. Насіння зазвичай овально-яйцеподібне,
5‒8 мм завдовжки і 4‒5 мм завширшки, оточене м'ясистим червоним
принасінником (існують форми з принасінниками жовтого кольору). Насіння
проростає через рік, іноді через 2, а то й 3-4 роки.
Тис ягідний, зазвичай, розмножують вегетативним методом. Із живців,
узятих зі спрямованих угору гілок, виростають кущі з компактним
вертикальним зростанням, а живці з горизонтальних гілок утворюють
розкидисті низькі рослини.
Тис ягідний – рослина, що є вимогливою до вологості ґрунту і повітря.
Він є найбільш тіньовитривалим деревом з усіх хвойних порід.
Тис ягідний ‒ дводомна рослина, тому плодоносять не всі його
екземпляри. На чоловічих деревах мікроспорангії помітні вже восени,
округлої форми, жовтуваті, розміщені в пазухах листків на останньому
пагоні. Під час цвітіння висовується коротка ніжка, на якій містяться пиляки,
кожен з яких має 5‒8 мішечків, що тріскаються поздовжньо, пилкові
зерна без повітряних мішків, одноклітинні.
Насінний зачаток у тиса з'являється пізньої осені і зимує в стадії
утворення мегаспороцитів. У тиса в одному нуцелусі буває 2‒4 жіночі
гаметофіти, що утворюються з мегаспор однієї тетради, але не кожен з них
утворює архегонії. У тиса вони оточені шаром прилеглих клітин гаметофіта.
Запліднення відбувається від кінця травня до початку червня. Від запилення
до запліднення проходить близько 1 місяця, насіння дозріває 6 тижнів.
Коренева система добре розвинута, пластична, утворює ендотрофну
мікоризу, завдяки чому може пристосовуватись до різних умов. Молоді
пагони, кора і листя містять алкалоїд таксин і сильно подразнюючу олію.
Алкалоїд отруйний для людини і багатьох тварин, проте, наприклад, зайці та
олені їдять тис без шкоди для себе. Чим старіша хвоя тиса, тим вона більш
отруйна. Ягоди (без насіння) солодкі, їх можна їсти. У Львівському інституті
економіки і туризму розробили експериментальні зразки морозива з
додаванням джему з ягід Тиса ягідного.
Деревина з чорно-бурою серцевиною, важка, міцна, стійка до гниття
(звідси й народні назва – «негний-дерево»), добре полірується.
Використовують у меблевій промисловості, машинобудуванні тощо.
Тис ягідний у давнину був поширений на дуже великій території та
майже повністю винищений людиною через свою міцну деревину, що має
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бактерицидні властивості. Побутувала думка, що хата, у якій хоча б стельові
балки зроблені з Тиса ягідного, надійно захищена від хвороботворних
інфекцій, що надзвичайно цінувалося з огляду на масові епідемії.
Ареал поширення Тиса ягідного досить широкий. Він трапляється в
Польщі, Чехії, Словаччині, Шотландії, Іспанії, Португалії, Греції та Північній
Африці. Рідко – уздовж узбережжя Балтійського моря, на схилах гір
Прикарпаття, Карпат, Кавказу і Криму.
На території України Тис ягідний природно росте лише в Карпатах і в
Криму, у культурі – у дендраріях та в інших декоративних насадженнях по
всій Україні.
У давнину тисові ліси були поширені в Карпатах і на Передкарпатті
(про що свідчать сліди в топоніміці – річки Тиса, Тисів, Тисьмениця тощо).
На сьогодні Княждвірський заказник у селі Княждвір – один з найбільших
заказників Тиса ягідного в Європі (площа заказника – 208 га).
Поодинокі дерева тиса також ростуть в Івано-Франківській
(Надвірнянський
і
Солотвинський
держлісгоспи),
Закарпатській,
Чернівецькій областях.
Через свою рідкісність навіть окремі тисові дерева в українських містах
часто мають статус пам'яток природи (наприклад, Тис ягідний у Львові).
1.2. Використані матеріали та обладнання
Під час дослідження були використані:
‒ статистичний матеріал лісгоспу за тематикою дослідження;
‒ живці тису;
‒ стимулятори росту «Триман-1», гумат натрію, індолілоцтова кислота;
‒ ґрунтові суміші для парника;
‒ притінювальна рама;
‒ агротехнічний інвентар (лопати, сапки, відра тощо);
‒ комп’ютер, принтер; фотоапарат; лінійки; зошити, олівці та ручки.
1.3. Методика проведення дослідження
Під час дослідження було здійснено:
‒ ознайомлення з науковими джерелами;
‒ визначення методики дослідження;
‒ обговорення його поетапного проведення з керівником гуртка;
‒ формулювання прогнозованих висновків.
Методи, використані під час дослідження: спостереження, експеримент,
біометричний, статистичний, визначення причин і наслідків.
Було обговорено проблеми дослідженні під час консультувань за темою
з фахівцями Сумського державного лісового господарства головним
лісничим М. Г. Щербаком, інженером лісового господарства Н. М. Яременко.
Замочування живців Тиса ягідного у воді або розчині стимуляторів
росту здійснювалося за схемою досліду за варіантами:
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‒ контрольний варіант –з амочування живців на 4 години у воді;
‒ 1-й дослідний варіант – замочування живців на 4 години у
стимуляторі росту «Триман-1» (20 мг/л);
‒ 2-й дослідний варіант – замочування живців на 4 години у
стимуляторі росту – розчині гумату натрію (50мг/л);
‒ 3-й дослідний варіант – замочування живців на 4 години у
стимуляторі росту – розчині індолілоцтової кислоти (100 мг/л).
1.4. Підготовчий етап дослідження
Проходження вступного та первинного інструктажів із безпеки
життєдіяльності під час дослідження.
Закладання парників для зеленого живцювання (підготовка ями
2×1,5×0,6 м); внесення дренажу (подрібнене каміння шаром 0,1 м), листяної
землі (шаром 0,1 м), піску річкового просіяного (шаром 0,05 м).
Дезінфекція субстрату окропом КМnО4 (червоний колір розчину);
накриття парника плівкою у 2 шари.
Виготовлення притінювальних рам для парників розмірами по 2×2 м
(відстань між планками – 0,3 м, товщина планок – по 0,02- 0,025 м);
встановлення рам над парниками на висоті 2,5 м.
1.5. Етапи проведення дослідження
Заготівля живців Тиса ягідного (з південного боку здорового, добре
розвиненого куща з відокремленням від стовбура разом з «п’яточкою»);
занурення зрізаних живців у відро з водою (травень).
Інтенсивне зволоження субстрату парників, видалення з живців
більшості листків з залишком на їх верхівках 3‒5 штук.
Оброблення (для визначення ефективності дії на Тис ягідний
стимуляторів росту «Триман-1», гумату натрію, індолілоцтової кислоти)
живців за варіантами схеми досліду..
Висаджування у парники в терміни, коли їх субстрат набуває
необхідного показника температури; повітря не досягає її максимальних
значень. Живці висаджуються на глибину 5 см, відстані один від одного ‒ 5
см, ширини міжрядь ‒10 см. Парники прикривають плівкою та
притінювальними рамами.
Здійснення догляду за живцями з застосуванням відповідних
агротехнічних заходів (полив три рази на день, провітрювання парників).
Проведення біометричних вимірів кореневої системи та надземної
частини саджанців Тиса ягідного.
Зняття покриття парника (листопад), утеплення рослин хвоєю та
засипання снігом (листопад‒грудень).
Опрацювання результатів дослідження (жовтень наступного року).
1.6. Результати дослідження
Підготовлено парники та притінювальні рами (перша декада травня).
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Заготівля, оброблення розчинами, висаджування живців Тиса ягідного
(друга декада травня).
Біометричні вимірювання кореневої системи та надземної частини
саджанців Тиса ягідного (вересень наступного року) із визначенням найбільш
ефективного препарату – «Триман-1». Дещо менш ефективною виявилося
оброблення живців індолілоцтовою кислотою та гуматом натрію. Гірші
результати були у контрольному варіанті (табл. 1.1 та табл. 1.2).
Таблиця 1.1
Біометричні показники кореневої системи саджанців Тиса ягідного за
умови оброблення живців стимуляторами росту та розвитку рослин

Варіанти досліду

Мінімальна

Максимальна Середня

довжина

довжина

довжина

кореня

кореня

кореня

саджанця, м

саджанця, м

саджанця, м

Контрольний варіант (без
0,036

0,05

0,043

0,105

0,088

0,041

0,063

0,052

0,045

0,075

0,060

застосування стимулятора)
1-й
дослідний
варіант 0,071
(препарат «Триман-1»)
2-й

дослідний

варіант

(гумат натрію)
3-й

дослідний

варіант

(індолілоцтова кислота)

Таблиця 1.2
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Біометричні показники надземної частини саджанців Тиса ягідного
оброблення живців стимуляторами росту та розвитку рослин

Варіанти досліду
(застосовані стимулятори
росту

та

розвитку

рослин)

Мінімальна

Максимальна Середня

довжина

довжина

довжина

надземної

надземної

надземної

частини

частини

частини

саджанця, м

саджанця, м

саджанця, м

Контрольний варіант (без
0,10

0,125

0,112

0,204

0,181

0,150

0,171

0,160

0,147

0,156

0,151

застосування стимулятора)
1-й
дослідний
варіант 0,159
(препарат «Триман-1»)
2-й

дослідний

варіант

(гумат натрію)
3-й

дослідний

варіант

(індолілоцтова кислота)

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу виявити, що обробка живців Тиса
ягідного стимуляторами росту перед укоріненням прискорює ріст і розвиток
його саджанців. Результати дослідження підтверджують те, що оброблення
живців Тиса ягідного найбільш перспективно здійснювати препаратом
«Триман-1», який сприяє росту та розвитку рослин. Його результатами є
добре розвинена коренева система, стійкість до низьких температур,
досягнення стандартних розмірів.
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Рекомендації: для вирощування саджанців Тиса ягідного в тимчасових
розсадниках необхідно враховувати особливості погодно-кліматичних умов,
вчасно проводити зволоження саджанців, оберігати їх від низьких
температур. Для цього слід утеплювати хвоєю чи мішковиною (для більш
високих рослин).

ВІДБІР ЯКІСНОГО НАСІННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У СУМСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ
ВСТУП
Актуальність. Маса 1000 насінин – важливий показник якості насіння,
оскільки свідчить про його повнозерність, географічне походження,
екологічні умови місцезростання, вік дерева тощо використовується для
визначення норми висіву, глибини загортання насіння. На якість і розмір
насіння впливає вищий бонітет насадження, кращий ґрунт і освітленість
дерев, географічне розташування і сприятливі екологічні умови. Більше за
розміром насіння має вищу схожість і енергію проростання. Сіянці і самосів
із такого насіння є вищими і мають більший діаметр.
Об’єкт дослідження – насіння Дуба звичайного (Quercus robur).
Предмет дослідження – визначення якості насіння Дуба звичайного за
обрахунком маси 1000 насінин.
Мета дослідження: визначення показників якості насіння для відбору
насіннєвого матеріалу Дуба звичайного для Сумського лісництва.
Завдання дослідження:
‒ ознайомитися з біологічними особливостями формування насіння
лісових дерев і кущів;
‒ визначення якості зібраного насіння Дуба звичайного;
‒ провести відбір найкращого насіннєвого матеріалу Дуба звичайного,
враховуючи масу його 1000 насінин.
РОЗДІЛ 1. ЯКІСНИЙ СКЛАД НАСІННЯ ДУБА
ЗВИЧАЙНОГО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
1.1. Характеристика об’єкта дослідження
Для отримання насіння лісових порід з такими якостями, як висока
стійкість майбутніх насаджень, цінні екологічні властивості, висока
продуктивність і якість деревини потрібно знати його морфологічну й
анатомічну будову і біологічні особливості рослини.
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Дуб звичайний. Цвіте у травні, запліднення відбувається через 1-2
місяці після запилення. Жіночі квітки знаходяться на верхівках пагонів,
чоловічі – в основі молодих пагонів.
Плід – жолудь із плюскою. Через пористе дінце насінини до зародка
потрапляє вода. Покривна тканина жолудя – шкаралуповидний оплодень, під
яким знаходиться тоненька насінна оболонка. Зародок складається з двох
крупних сім’ядолей, корінця довжиною 2,0‒2,5 мм і брунечки. Брунечка
починає рости після того, як корінець досягне довжини 18–20 см. Висівають
жолуді тоді, коли корінець має довжину до 3 сантиметрів.
Маса 1000 насінин становить 3000–5000 грам.
Посівні якості насіння – це сукупність показників якості насіння,
що характеризують ступінь його придатності для висівання (вологість,
чистота, маса 1000 насінин, енергія проростання, схожість,
життєздатність, доброякісність, зараженість хворобами, заселеність
та пошкодженість шкідниками).
Визначання чистоти насіння дерев і кущів лісу, маси 1000 насінин,
їх вологості здійснюють згідно з ДСТУ 5036 : 2008 «Насіння дерев та
кущів. Методи відбирання проб, визначання чистоти, маси 1000 насінин
та вологості».
Бонітет лісу – показник деревної продуктивності лісу залежно від
ґрунтових умов. За продуктивністю лісостани поділяють на V класів
бонітету, що позначаються римськими цифрами.
1.2.

Використані матеріали та обладнання
Під час дослідження використовувалися:
‒ насіння Дуба звичайного;
‒ шпатель, фарфорова чашечка;
‒ технічні терези з комплектом гирьок;
‒ дошка, аркуш білого паперу;
‒ робоча картка аналізу насіння на масу 1000 насінин;
‒ комп’ютер, принтер; фотоапарат; лінійки; зошити, олівці та ручки.

1.3. Методика проведення дослідження
Ознайомлення з науковими джерелами; визначення методики
дослідження; обговорення його етапів із керівником гуртка, формулювання
прогнозованих висновків.
Використані під час дослідження методи: спостереження, пошуковий,
біометричний, статистичний, визначення причин і наслідків.
Консультування за темою з фахівцем Сумського державного лісового
господарства – головним лісничим М. Г. Щербаком.
Збір насіння Дуба звичайного в різних місцях зростання за варіантами:
‒ 1-й варіант – штучно створені насадження ІІ класу бонітету –
висота до 20 м (біля контори ДП «Сумське лісове господарство»);
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‒ 2-й варіант – плюсове насадження Дуба звичайного І класу
бонітету – висота за 20 м (45 квартал Сумського лісництва);
‒ 3-й варіант – штучно створені насадження ІІІ класу бонітету –
висота до 15 м (67 квартал Сумського лісництва).
1.4.Підготовчий етап дослідження
Підготовчий етап дослідження здійснювався в жовтні.
Проходження вступного та первинного інструктажів із безпеки
життєдіяльності під час дослідження.
1Підбір обладнання та матеріалів, необхідних для проведення
дослідження.
1.5. Етапи проведення дослідження
Збір насіння Дуба звичайного (вересень‒листопад).
Визначення маси 1000 насінин дуба.
Відбір якісного насіннєвого матеріалу з урахуванням показника маси
1000 жолудів.
Обробка та оформлення результатів дослідження.
1.6. Результати дослідження
Зібрано жолуді Дуба звичайного (вересень‒листопад) у достатній
кількості для проведення дослідження.
Проведено визначення маси 1000 насінин Дуба звичайного за
наступним алгоритмом:
‒ розміщення на дошці 2000 г насіння (наважка для визначення його
чистоти) та ретельне перемішування;
‒ відбір за допомогою шпателя 2-х робочих проб, кожна в яких налічує
100 насінин;
‒ окреме зважування (з точністю до 1,0 г) кожної із 2-х проб
(відхилення в масі 2-х проб не перевищує 5%; у разі більшого
показника відхилення зважувалася 3-я проба);
‒ визначення маси 1000 насінин: отриманий сумарний (із 2-х проб)
показник маси множенням на коефіцієнт 5 (сумарно 200 насінин
становить 1/5 від 1000 насінин) визначає показник маси 1000 насінин
1.6.3. Проведені обрахунки за 3-ма варіантами дослідження занесені до
табл. 1.1‒1.3
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Таблиця 1.1

4
4 92
23

4
4

92

95

4
58
494

2
2,9
2

Маса
1000 насінин, г

Фактичн
ий відхил, г

Середня
100
маса
насінин, г
до 1,0 г
Гранични
й відхил, г

Маса 100
з
насінин
третьої проби, г
до 1,0 г

Маса 100
насінин з першої
проби, г
до 1,0 г
Маса 100
насінин з другої
проби, г
до 1,0 г

Дані про насіння Дуба звичайного 1-го варіанту дослідження
(штучно створені насадження ІІ класу бонітету
біля контори ДП «Сумське лісове господарство»)

6
9

4,7

3

4
935

Середня маса 100 насінин = (423 + 492) : 2 = 458
Граничний відхил у грамах = 458 х 5 : 100 = 22,9
Фактичний відхил = 492 - 423 = 69, тобто більше граничного, тому
відбирається 3-тя проба і маса 1000 насінин обчислюється за двома пробами
із трьох, що мають найменше відхилення.
Середня маса 100 насінин = (492 + 495) : 2 = 494
Граничний відхил у грамах = 494 х 5 :100 = 24,7
Фактичний відхил = 495 – 492 = 3, тобто менше граничного.
Маса 1000 насінин = (492 + 495) х 5= 4935 г
Таблиця 1.2
Дані про насіння Дуба звичайного 2-го варіанту дослідження
(плюсове насадження І класу бонітету; 45 квартал Сумського лісництва)
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4 05
42

4
5

98

05

4
74
494

2
3,7
2

Маса
1000 насінин, г

Фактичн
ий відхил, г

Середня
100
маса
насінин, г
до 1,0 г
Гранични
й відхил, г

Маса 100
з
насінин
третьої проби, г
до 1,0 г

Маса 100
насінин з першої
проби, г
до 1,0 г
Маса 100
насінин з другої
проби, г
до 1,0 г
5

6
3
7

4,7

5
015

Середня маса 100 насінин = (442 + 505) : 2 = 474
Граничний відхил у грамах = 474 х 5 : 100 = 23,7
Фактичний відхил = 505 – 442 = 63, тобто більше граничного.
Відбирається 3-тя проба і маса 1000 насінин обчислюється за двома
пробами з трьох, які мають найменше відхилення.
Середня маса 100 насінин = (498 + 505) : 2 = 502
Граничний відхил у грамах = 502 х 5 : 100 = 25,1
Фактичний відхил = 505 – 498 = 7, тобто менше граничного.
Маса 1000 насінин = (498 + 505) х 5 = 5015 г
Таблиця 1.3

3
68

3
85

24

494

,7

Маса
1000 насінин, г

Фактичн
ий відхил, г

Середня
маса
100
насінин, г
до 1,0 г
Гранични
й відхил, г

Маса 100
насінин з першої
проби, г
до 1,0 г
Маса 100
насінин з другої
проби, г
до 1,0 г

Дані про насіння Дуба звичайного 3-го варіанту дослідження
(штучно створені насадження ІІІ класу бонітету;
67 квартал Сумського лісництва)

1
7

3
765

Середня маса 1000 насінин = (368 +385) : 2 = 377
Граничний відхил у грамах = 377 х 5 : 100 = 18,9
Фактичний відхил = 385 – 368 = 17, тобто менше граничного.
Маса 1000 насінин = (368 + 385) х 5 = 3765 г
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ВИСНОВКИ
1. Маса 1000 насінин як один із важливих показників якості насіння
характеризує ступінь його придатності для висівання: чим вищий
показник, тим краща якість насіння.
2. Для створення лісових культур у Сумському лісництві найбільш
придатне насіння, зібране з плюсових насаджень І класу бонітету, бо воно
має найбільшу масу 1000 насінин, що свідчить про його повнозернистість.
ВИСНОВКИ
Сучасне суспільство потребує підготовки високоосвічених, творчих
особистостей, здатних застосовувати та вдосконалювати свої знання в
процесі діяльності, виконувати соціальні ролі, уміти здійснювати вибір. Тому
одним з ключових завдань закладів позашкільної освіти є посилення
практичної складової освітнього процесу, формування в дітей і молоді
базових компетентностей, що дозволяє їм реалізовувати свій потенціал у
конкретних життєвих ситуаціях.
У реалізації вищезазначеного завдання важливу роль виконують
учнівські лісництва, які завдяки навчально-методичному, матеріальнотехнічному забезпеченню можуть організувати дослідницьку роботу
вихованців на якісному рівні.
Участь у навчально-творчій діяльності дослідницького спрямування
сприяє формуванню й розвитку пошуково-дослідницької компетентності
вихованців учнівського лісництва, що в подальшому житті забезпечить
здійснення ними природо-відповідної діяльності, зокрема:
- пізнавальної: поглиблення загальних і спеціальних знань з різних
галузей біології та екології; усвідомлення закономірних зв’язків і відносин,
факторів явищ, що спостерігаються; формування системи знань з основ
дослідницької діяльності з обраних напрямів, здатності до швидкого
осмислення та ефективного застосування досвіду інших;
- практичної: уміння та навички дослідницької діяльності з обраних
напрямів, творчої взаємодії в дослідницькій групі, самостійної навчальнодослідницької діяльності; уміння доцільного використання спеціального
обладнання, презентації матеріалів і результатів дослідження;
- творчої: збагачення досвіду навчально-дослідницької колективної та
індивідуальної діяльності, взаємодії у системі «людина - природа»; розвиток
особистісних характеристик (гнучкість мислення, чітко визначена власна
позиція, бачення перспектив діяльності, здатність до самоорганізації та
самоконтролю, емоційне ставлення до обраної навчально-творчої діяльності);
соціальної: уміння та навички спілкування (обговорення, ведення
дискусії); лідерської діяльності (уміння визначати завдання колективної
діяльності, її планування; коректність у взаємостосунках, ефективність у
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вирішенні конфліктів тощо); формування основ культури наукового
дослідження; готовність до застосування матеріалів і результатів
дослідження для здійснення соціально важливих справ (виконання замовлень
наукових організацій, практична природоохоронна та валеологічна діяльність
тощо)
Організація дослідницької діяльності є ефективною освітньою
особистісно-орієнтованою технологією, спрямованою на розуміння
вихованцями учнівських лісництв біологічної картини світу, цінності таких
категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, формування свідомого
ставлення до екологічних проблем, усвідомлення біосферної етики.
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Післядипломна педагогічна освіта

„ЕКОЛОГІЧНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ – ВАГОМІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКО -ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ”
Геревич Олександр Васильович, директор Закарпатського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді
Вступ
Тему „Екологічне і національно-патріотичне виховання молоді – вагомі
складові формування громадянсько-зрілої особистості” обрано мною не
випадково. Мотивацією стала реальність сьогодення в країні. По перше - це
стан навколишнього природного середовища, що у багатьох напрямах
потребує суттєвого поліпшення, зокрема, розширення територій існуючих і
створення

нових

об’єктів

природно-заповідного

фонду:

заповідників,

заказників, національних, природних і ландшафтних парків, оскільки це
„екологічні каркаси” держави, що регулюють біотичні (живі) та абіотичні
складові довкілля, впливають на якість (еколого-біологічну чистоту) повітря,
надр, водойм, збереження генофонду рослинного і тваринного світу. Сьогодні
відсоток ПЗФ в Україні складає близько 6 % від загальної площі території
країни, це 570 м² на одного мешканця, тоді як у Європі - 15% і, відповідно,
2220 м² на людину.

Необхідний перехід на інтенсифікаційні (ресурсно -

заощадливі) засоби

виробництва;

економне, екологічно обґрунтоване

промислове та побутове використання

природних ресурсів; розумне,

екологічно грамотне та економічно вигідне впровадження альтернативних
видів енергії; відновлення лісових насаджень як ”зелених легенів” і місць
мешкання мільйонів і мільйонів живих організмів; очищення і подальше не
засмічення берегів водойм, узбіччя автомобільних та залізничних доріг,
прибудинкових, присадибних ділянок; збільшення кількості і розмірів
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зелених зон в населених пунктах; рекультивація та ревіталізація зруйнованих
біотопів (надмірно виснажених, розорених, еродованих територій внаслідок
порушення водного, лісового законодавства). Необхідними для збереження
довкілля заходами є також ліквідація безлічі стихійних смітників, натомість,
належне впорядкування санкціонованих; пропаганда серед населення і
навчання щодо впровадження роздільного сортування сміття, побутових
відходів, екологічно безпечного,

грамотного поводження із вторинними

ресурсами. А для цього, вкрай важливим є підвищення ефективності
екологічної освіти і виховання молоді та природоохоронна просвіта серед
дорослого населення, формування (закріплення) в них позитивних якостей
екологічної свідомості й

культури, відтак, викорінення антропічних

(заподіяних людиною) негативних явищ, таких як: мисливське й рибальське
браконьєрство, знищення первоцвітів, інших червонокнижних, рідкісних та
зникаючих видів фауни і флори, весняне та осіннє паління травостоїв і
опалого листя, жорстоке поводження з тваринами тощо...
По друге - це страшна, не людська військова агресія з боку російської
федерації: злочинна анексія Криму, окупація частини Луганської і Донецької
областей, цинічне втручання у внутрішні справи (політику, виборчі процеси)
в Україні; штучне звинувачення в нібито існуванні міжетнічної нерівності,
провокація,

підбурювання

й

підтримка

недоброзичливих,

ворожих

взаємовідносин серед населення, що вже принесло багато горя і продовжує
посилювати трагічні наслідки: смерть людей, переслідування, арешти,
приниження

невинних на окупованих територіях, масштабне знищення

матеріальних цінностей

і, знову таки, природних ресурсів, гальмування

економічного розвитку, що разом підриває суверенітет, міць, незалежність,
національну єдність, цілісність нашої держави.
На мою думку, ці фактори не можуть обійти осторонь кожного
громадянина України, а навпаки, потребують усвідомлення необхідності
визначення своєї власної позиції, своїх переконань, своєї свідомої і
добровільної причетності до справ державної ваги і,
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відтак,

реалізацію

конкретних дій, щодо вирішення, в міру своєї компетентності та
можливостей, обох названих проблем. А це, у свою чергу, якраз і залежить
від рівня свідомості, зрілості, вихованості, громадянської позиції кожного
українця.
І добре, що в Україні на законодавчому рівні прийняті стратегія
розвитку

громадянського суспільства (2016), стратегія національно-

патріотичного виховання (2019), стратегія державної екологічної політики
(2019), діє Концепція екологічної освіти (2001).
За нами, освітянами, домогтися, щоб все перераховане було почуте
кожним учнем, стало зрозумілим, переконливим для них, стимулювало і
направляло
до свідомого належного виконання.
Готуючись до висвітлення обраної теми, звичайно, я ознайомився з
багатьма матеріалами щодо громадянського

виховання у друкованих

освітянських виданнях та в мережі інтернет. І відзначаю, що їх, матеріалів,
надзвичайно багато.

Автори цікаво, змістовно, глибоко і кваліфіковано

розкривають суть громадянського виховання, дають визначення термінів,
наводять посилання на тих чи інших вітчизняних і закордонних вже відомих і
сучасних громадських діячів у галузі державотворення, педагогів, провідних
фахівців

у

освіті й вихованні, деякі називають, загострюють окремі

проблеми і пропонують свої варіанти (шляхи) щодо їх вирішення.
Наведу лише деякі визначення про громадянське виховання, з мережі
інтернет, які імпонують, відповідають моєму світогляду і про реалізацію
яких

в

Закарпатському

обласному

еколого-натуралістичному

центрі

учнівської молоді намагатимуся висвітлити в цій курсовій роботі.
Громадянське виховання - процес формування громадянськості як
риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і
обов’язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя; турботою
про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації конкретними
діями відповідно до власних переконань і цінностей.
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Громадянське виховання це також формування громадянськості як
інтегративної якості особистості, що дає можливість людині відчувати себе
морально, соціально, поетично та юридично дієздатною та захищеною.
Мета та завдання громадянського виховання: формувати свідомого
громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй
особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом
мислення,

почуттями,

вчинками

та

поведінкою,

спрямованими

на

саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в
Україні, і конкретизується через систему таких завдань:
розвиток патріотизму,

-

- розвиток національної самосвідомості громадян,
- культура міжетнічних відносин,
- розвиток планетарної самосвідомості,
- розвиток правосвідомості,
- розвиток політичної культури,
- дбайливе ставлення до природи,
- формування моральності особистості,
- формування культури поведінки,
- розвиток мотивації до праці.
Лаконічно, влучно щодо громадянськості висловлювався видатний
український педагог В.О. Сухомлинський, який справжню громадянськість
бачив у моральній відповідальності за все, що робиться на рідній землі: непримиреність до недоліків, гаряче прагнення боротися за розквіт, велич і
могутність Вітчизни.
Метою курсової роботи визначаю розкриття форм, методів, засобів
екологічної

освіти,

природоохоронного

і

національно-патріотичного

виховання, які впроваджуються мною та колегами в Закарпатському
обласному еколого-натуралістичному центрі, як вагомі складові виховання,
що формують громадянську зрілість молоді.
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Трішки з історії, що передувала цьому. Пригадую, як ще в студентські
роки, закарбувалися у моїй пам’яті слова викладача біологічного факультету
Ужгородського, тоді державного, а нині національного університету,
відомого і не тільки в Закарпатті, а й за межами України, науковця-еколога,
доктора біологічних наук, професора, Комендара Василя Івановича про те, що
у світі перед людством стоять дві важливі проблеми - це збереження миру та
охорона природи. Далі він продовжував: „Але добре що у нас немає війни і
вона нам не загрожує, отже всю увагу людям треба максимально
зосереджувати на охороні довкілля”. І дійсно, в ті далекі 70-десяті роки
минулого століття, про те, що колись і в нас звучатиме страшне слово
”війна”, не могло бути і гадки.
Цікаві, змістовні лекції, польові практики, захоплюючі лабораторні,
практичні заняття Комендара В.І., Фодора С.С., Рошка Г.В., Крочка Ю.І.,
Корчинського О.В., інших викладачів біофаку в значній мірі визначили і мій
життєвий шлях. Захотілося якомога більше дізнатися про рослинний і
тваринний світ довкола, вивчати й досліджувати різні екосистеми: річки,
озера, ліси, гори, якомога більше читати спеціальну і науково-популярну
природничу літературу, щоб досконаліше пізнати мудрі закони природи, і як
наслідок, стати свідомим, знаючим, переконаним, справжнім, активним,
захисником природи рідного краю.
Доля подарувала стати педагогом, тому, завжди намагався наслідувати
згаданих корифеїв і навчати молодь любові до всього, що нас оточує,
прагненню до пізнання природи та обов’язково її охороні.
Свого часу, працюючи в Закарпатській обласній станції юних
натуралістів (нині еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді)
методистом, завідувачем відділу екології та природоохоронної роботи,
заступником директора з навчально-виховної та методичної роботи і,
паралельно з цими посадами, керівником гуртків, а тепер і директором, у
межах компетенції, службових обов’язків навчаю й виховую молодь. Щиро
сприяю у природоохоронному і національно-патріотичному вихованні
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юннатів колегам закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму, а також іншим педагогам, які проходять курсову перепідготовку в
Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, розробивши
для цього лекцію і практичні заняття на тему „Екологічна освіта і виховання в
навчальних закладах у контексті сталого (стійкого, збалансованого) розвитку
суспільства”.
Розкриваючи згадану тему, завжди наголошую слухачам, що екологічне
виховання дуже і дуже важливе, але розглядатися повинно не як єдина й
відокремлена категорія, а насамперед, як рівноцінна, але
складова

громадянського

(поліфонічним)

виховання,

що

є

багато

обов’язкова
векторним

і включає (поєднує) різні напрями: і національне, і

патріотичне, і духовне, тобто високо моральне етичне й естетичне, і фізичне
і, звичайно ж, екологічне, більше зрозуміле, особливо молодшим школярам,
як природоохоронне. Також відмічаю, що кожний з цих напрямів однаково
важливий для становлення повноцінної особистості і мають гармонійно
доповнювати один одного. Наводжу такий приклад: аналогічно тому, як ми
бачимо один одного в денному прозорому світлі, прекрасно знаючи, що воно
(сонячне світло) складається із 7-ми тільки основних кольорів, і між ними ще
й ряду перехідних напіввідтінків, так і всі складові виховання повинні
непомітно, гармонійно доповнювати одне одного. Тільки за таких умов, коли
ми, педагоги, збагатимо молодь теоретичними знаннями кожного із названих
напрямів

виховання

та зуміємо закріпити у їх свідомості, а головне, в

практичних навиках, діях, поведінці, тобто в характері, позитивні людські
якості (чесноти), зможемо розраховувати на формування учня, вихованця,
гуртківця, як зрілої, гармонійно розвиненої, розумної, мислячої, сміливої,
культурної, психологічно врівноваженої, стійкої, а у контексті цієї курсової
роботи, екологічно і національно свідомої особистості, всебічно зрілого
громадянина, патріота нашої країни.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗОЕНЦ

Природа – одна із наймогутніших сил у вихованні
людини.

Виховання без врахування цієї сили –
однобоке виховання.

К.Ушинський

Відомо, що стан оточуючого природного середовища - приємна зелень
дібров, буяння квітів, веселий гомін пташок, синь неба, чистота криниць,
джерел, річок,

якісний стан природних ресурсів: повітря, надр, води,

кількість і видовий склад рослинного й тваринного світу, сьогодні, у
значній якщо не визначальній мірі, залежать від антропогенного фактору,
тобто людської діяльності. А наслідки цієї діяльності, масштаби, цифрові,
якісні та кількісні

показники промислового й побутового тиску на

довкілля, індивідуальна поведінка кожної людини в природі, напряму
залежать від рівня екологічної свідомості й культури, виховувати які
потрібно змалку.
Державою, міністерством освіти і науки забезпечення екологічної освіти й
виховання учнівської молоді покладено на заклади освіти, в тому числі й
заклади позашкільної освіти.
Для реалізації цього завдання в Закарпатському обласному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді створено окремий відділ екології та природоохоронної роботи. У відділі працюють завідуючий
відділом, методист та керівники гуртків.

Протягом навчального року

відділ організовує роботу від 30 до 35 творчих дитячих об’єднань (гуртків,
студій) саме природоохоронного профілю.
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Гуртки працюють як безпосередньо в ЗОЕНЦ так і на базі освітніх закладів
у містах Ужгород, Хуст,

Хустському,

Рахівському

та

Іршавському

районах.
Навчальні плани і програми цих гуртків передбачають надання юннатам
додаткових, поглиблених знань з природничих дисциплін (біології,
екології, географії, охорони природи), шляхом проведення теоретичних і
практичних

занять,

фенологічних

експериментальної роботи.

спостережень,

Позитивний

ефект

дослідницькодля

розширення

екологічного світогляду, закріплення у вихованців навиків з охорони
природи мають також організація і проведення в ЗОЕНЦ масово-виховних
природоохоронних заходів з відзначення

всесвітніх, міжнародних,

державних ”зелених ” дат, таких як: „День Землі”, „Всеукраїнський День
довкілля”, „День охорони водно-болотних угідь”,
птахів”,„День води”,

„День охорони

„5 червня - День охорони навколишнього

середовища”, „Марш парків”, „День Дунаю”, інші , а також проведення
екологічних акцій: „Майбутнє лісу у твоїх руках”, „За чисту Україну”,
„Зелений паросток майбутнього”,

„Первоцвіт”, „Малим річкам велику

воду” та інших.
З метою ефективної реалізації існуючих природоохоронних завдань і
програм, пошуку нових креативних форм та методів навчання, педагоги
ЗОЕНЦ розробили, апробували і втілюють в освітній процес і нетрадиційні.
Серед них добре зарекомендували себе, так звані, виїзні форми, де
гармонійно поєдналися екологічне навчання, виховання, дослідницька й
практична природоохоронна робота, яку проводять із учнівською молоддю
разом з педагогами і викладачі вищих навчальних закладів, науковці
природоохоронних установ та практики, фахівці державних і громадських
екологічних організацій.
Виїзними формами можуть бути, як короткочасні, тривалістю 1-3-5
днів, такі як: тематичні екскурсії, 2-3-х денні походи, 3-5-ти денні автобусні,
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піші, велосипедні чи з використанням сплав засобів (човнів, байдарок,
гумових плотів і катамаранів) подорожі по воді, так і довготривалі форми – це
навчально-польові практики, еколого-освітні наметові табори, комплексні
дослідницькі,

екологічні

експедиції,

еколого-краєзнавчі

Тривалість останніх може коливатися від 14 до 18 днів.

подорожі.

За потреби та

сприятливих погодних умов, у літній канікулярний період, виїзні заходи
можуть проводитися 20 і більше днів.
За сорок років моєї роботи в ЗОЕНЦ нами були апробовані і втілені в
освітній процес наступні: тематичні одноденні виїзні екскурсії до об’єктів
природно-заповідного фонду, пам’яток природи; двох-трьох денні походи
з метою ознайомлення гуртківців із видовим складом рослинного і
тваринного світу в різних біотопах, де зупинялися групами на нічліг.
Педагоги спрямовували зусилля на вироблення в юних натуралістів потягу
до проведення не складних біологічних досліджень, фенологічних
спостережень. Паралельно, навчали навикам користування, біноклями,
мікроскопами, підзорною трубою, монокулярами, плівковими, згодом
цифровими фотоапаратами, приладами GPS, іншим натуралістичним
обладнанням і туристичним спорядженням, а також навчали організації
безпечного побуту просто неба. Ми побачили, що учнів це зацікавило, їм
подобалося займатися дослідженнями

безпосередньо в природі, а нам,

педагогам давало можливість зберегти дитячий контингент на наступні
навчальні роки.
Згодом, у період роботи стаціонарного обласного профільного табору
„Юннат”, такі виходи в природу, диференційовано, із загонами з дітьми
молодшого віку проводилися 1-2 дні, із середніми і старшими – 2-4 дні, як
обов’язкові програмові, планові табірні заходи, учасниками яких ставали
юні природолюби зі всієї області. Щоразу педагоги переконувалися, що
безпосереднє спілкування учнів з природою дає перші позитивні
результати і у формуванні зародків творчої особистості школяра. Такі
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заходи в природі стали початком організації польових практик юних
ботаніків, зоологів, орнітологів, як продовження освітнього процесу з
метою закріплення на практиці теоретичних знань отриманих юннатами
протягом навчального року на заняттях в гуртках, клубах, секціях.
Організовуючи за наслідками польових досліджень підсумкові дитячі
конференції, педагоги запрошували до їх участі науковців біологічного
факультету

Ужгородського

університету,

представників

управління

екологічної безпеки, лісового, водного господарств, фахівців Товариства
охорони природи. Запрошені, у свою чергу, проявляли інтерес до дитячих
робіт, заохочували юних натуралістів за їх практичну природоохоронну
діяльність науково-популярною літературою, тематичними плакатами,
буклетами тощо. Просили надавати їм звіти й матеріали юннатівських
досліджень, а також запрошували до участі у виставках і конкурсах, які
проводять; в публічних інформаціях науковці позитивно відзначали
юннатів у засобах масової інформації та у виступах на дорослих наукових
форумах.
Так налагоджувалась співпраця педагогів, тоді ще Закарпатської обласної
станції юних натуралістів із науковцями, фахівцями практиками державних
природоохоронних установ та громадських екологічних організацій,
зокрема, і щодо виїзних форм роботи. Як результат, за ініціативи кандидата
біологічних наук, доцента УжНУ, відомого орнітолога Олексія Євгеновича
Лугового, у 1991 році був створений, і проведений перший польовий
наметовий табір юних орнітологів, організаторами якого стали обласна
станція юних натуралістів та Ужгородський клуб орнітологів, а його
учасниками 30 гуртківців облСЮН та студентів біологічного факультету
Ужгородського Державного університету.
Проводячи попередньо 2-5 денні натуралістичні походи, педагоги вже мали
досвід влаштування наметового містечка, організації побуту, чергувань,
харчування в польових умовах у відповідності до санітарно-гігієнічних
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вимог. Також ми вже були забезпечені натуралістичним інвентарем,
частково своїм, частково отриманим від обласного центру юних туристів
спорядженням (намети, спальні мішки, карімати, польові столики, ліхтарі,
засоби приготування їжі тощо). З боку науковців фаховим сприяннями
було те, що ними із юними натуралістами проводились теоретичні заняття,
тематичні екскурсії та радіальні обліки-обстеження за орнітофауною. З
роками удосконалювалась програма роботи табору, налагодився зв’язок із
Українським товариством охорони птахів,

інститутом

зоології

АН

України ім. І.І. Шмальгаузена, центром з кільцювання птахів від яких
педагоги і юні натуралісти отримували науково-дослідні завдання, і по
завершенню роботи табору, звітували про їх виконання.
Окрім педагогів, викладачів, із юннатами проводили орнітологічні
дослідження і студенти - зоологи старших курсів біологічного факультету
на засадах педагогічної практики та шефства над юними орнітологами.
Тепер багато з них вже й самі закінчили ВНЗ, аспірантури, працюють
викладачами на біологічному і географічному факультетах УжНУ,

в

зоологічному музеї, співробітниками управління (тепер департаменту)
екологічної безпеки та природних ресурсів, в екологічній інспекції, у
відділі природи краєзнавчого музею і вже понад 20 років сприяють роботі,
який став вже традиційним і рідним для всіх нас, орнітологічного табору.
Тепер кожна зміна (польова практика) приурочується

окремому птаху

року, якого щорічно визначає орнітологічна спільнота в Україні. У 2020
році - це горлиця звичайна.
За всю історію роботи табору юних орнітологів були змінені декілька місць
його дислокації. Зокрема, перші три роки табір розташовувався в
Ужгородському районі в околицях села Ворочево; поблизу штучних
рибних ставків, на березі річки Уж; біля оздоровчо-спортивного комплексу
Ужгородського держуніверситету „Скалка”. Наступні 2 роки базувався на
берегах стариць річки Латориця поблизу прикордонного містечка Чоп. В
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інші роки табір, як польова орнітологічна практика, проводився в
Хустському та Рахівському районах на створених

філіях ЗОЕНЦ.

Це

давало змогу вивчати, проводити дослідження й спостереження за більшою
кількістю птахів, порівнювати видовий склад пернатих різних екосистем:
лісу, відкритих галявин, в парках, скверах, біля водойм тощо.
За аналогією табору юних орнітологів, у 1996 році в ЗОЕНЦ було
започатковано наступну виїзну форму - табір юних іхтіологів “ІХТІОС”.
Мотивом до його створення стало, знову ж таки, бажання охопити якомога
більше юннатів цікавою, захоплюючою практичною формою діяльності,
розширити профіль біологічних досліджень, тим паче, що здебільшого
наметові містечка в походах, і під час орнітологічної практики
влаштовуються

біля

водойм.

Це

зручно

для

організації

побуту,

оздоровлення й активного відпочинку дітей у канікулярний період. А,
отже, знаходячись в безпосередній близькості до води - річок, ставків, озер,
логічним є вивчення найбільш звичного об’єкту, що асоціюється з
водоймами – риб, їх видовим складом біологією, етологією,

добовою

активністю на різних ділянках у кожній досліджуваній водоймі. Водночас,
що для освітнього процесу також є логічним, педагоги зосереджують увагу
юннатів не тільки на іхтіофауні, але й на видовому складі інших
гідробіонтів,

та

коловодного

рослинного

й

тваринного

світу,

їх

особливостях, біологічних, екологічних, етологічних характеристиках.
Як і табір юних орнітологів, з метою повнішого вивчення іхтіофауни,
якісного виконання навчальної програми та плану роботи, табір “Іхтіос” в
різні роки проводився у різних місцях: на річці Уж біля села Невицьке, в
околицях Ужгорода, біля с. Сторожниця в урочищах верхнє та нижнє
Пашково, окремі дослідження проводились на штучних ставках – колишніх
кар’єрів з видобутку глини для цегельно-черепичного заводу поблизу
ЗОЕНЦ та ЗОШ № 15 в місті Ужгороді, а також методом зі зміною
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локацій, засобом сплаву на гумових катамаранах річкою Уж від смт
Перечин до с. Кам’яниця.
Наступною виїзною формою екологічної освіти й виховання учнів, що
пройшла цікавий шлях для педагогів і юних природоохоронців став
обласний табір „Юннат”. Спочатку він діяв, як стаціонарний профільний
табір юних натуралістів на базах закладів освіти: Ужгородської школи
інтернату, Ужгородської спецшколи-інтернату для слабочуючих дітей,
Королівської ЗОШ № 1 Виноградівського району. Щорічно протягом 26
днів у таборі, оздоровлювалося та активно відпочивало від 220 до 280
учнів.
Згідно з планами і програмами табору із юннатами проводились тематичні
заняття, масово-виховні природоохоронні заходи, багато екскурсій: у
краєзнавчий, етнографічний та зоологічний музеї, ботанічний сад, зелені
зони Ужгорода: Сад Лаудона, унікальну, найдовшу в Європі алею лип
(2200 метрів), міський альпінарій, парки культури й відпочинку
”Боздоський” та імені

Максима Горького.

Для виконання суспільно-корисної роботи, обміну досвідом юннатівських
вмінь і навичок, яких набули відпочивальники, займаючись в творчих
об’єднаннях юних друзів природи, ботаніків-рослинників, овочівників,
квітникарів, кролівників, акваріумістів, юних екологів, інших, у містах і
селах звідки вони прибули,

таборяни відвідували обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді.
Цей

задум

обмінюватись

надавати
своїми

юним

натуралістам

юннатівськими

можливість

досягненнями,

а

практично
педагогам

професійними, методичними напрацюваннями у справі екологічного,
природоохоронного дослідницького навчання й виховання учнівської
молоді, обумовив подальше вдосконалення, реорганізацію стаціонарного
табору в наметовий з довготривалим перебуванням учнів безпосередньо в
природі.
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Так із 2001 року обласний табір „Юннат” запрацював на території ЗОЕНЦ
як наметовий, як літня школа передового юннатівського та педагогічного
досвіду. Учасниками табору стають кращі юні натуралісти із всіх шести
позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування, що діяли
тоді в Закарпатській області.
Із відкриттям у 2004 році Хустської філії ЗОЕНЦ, що розташована поблизу
мальовничої і знаменитої Долини нарцисів, табір-школа передового
досвіду „Юннат” щорічно проводився в натуралістичній базі „Нарцис”. Тут
створені належні умови для такого профільного табору.

Проживають

юннати у великих наметах, а тематичні заняття, масово-виховні заходи
проводяться

і просто неба, у зелених класах,

у внутрішніх кабінетах

адміністративного корпусу. У приміщенні філії облаштовано також:
кімнату

начальника

табору,

медпрацівника,

ізолятор,

навчально-

методичний клас, харчоблок, санітарно-гігієнічне приміщення з душовими
кабінками. На території встановлено 6 альтанок, великих розмірів навіс,
розбірний басейн, закладено дендрокуточок, квітники, юннатівську пасіку,
невеликий плодовий сад, створено дві навчально-декоративні водойми.
Із зміною дислокації таборів юних орнітологів „Птах року” та „Юннат” у
Хустську та Рахівську філії, на території ЗОЕНЦ, Велико-Березнянської
школи-інтернату, в Ужанському національному природному парку, що
входить до складу міжнародного (трилатерального) біосферного резервату
„Східні

Карпати”,

влітку

запрацювали

нові

профільні

табори:

комбінований стаціонарно – наметовий „Зачарований край” за участю
юннатів старшого віку, і табір із денним перебуванням „Зелена перлина”
для юних натуралістів молодшого й середнього шкільного віку, що
займаються

у

гуртках

безпосередньо

в

обласному

еколого-

практиках

успішно

натуралістичному центрі.
У

всіх

перерахованих

використовуються

таборах,

методики

польових

досліджень
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біоценозів,

поглибленого

вивчення фауни і флори, проведення із юннатами фенологічних
спостережень за явищами у природі апробовані в перших таборах - юних
орнітологів та юних іхтіологів.
Ці біологічні та педагогічні надбання дали можливість колективу
ЗОЕНЦ

збільшити їх кількість, вдосконалити, розширити географію

проведення

виїзних

форми,

довготривалих комплексних

започаткувати

проведення

натуралістичних експедицій,

нових
еколого-

краєзнавчих подорожей, конгрес-турів, як на теренах Закарпаття, так і в
інших областях України, а також за кордоном, зокрема: Всеукраїнський
наметовий еколого-освітній табір-експедицію „Ойкос” (Закарпатська,
Івано-Франківська області), „Еколого-краєзнавчі сплави річками Тиса, Уж,
Боржава”, конгрес-тур “Педагогам і юннатам про Карпати” (Закарпатська
обл.), конгрес-тур „Педагогічний досвід - практика, реалії та перспективи”
з виїздом до колег у заклади позашкільної освіти в Черкаську, Полтавську,
Дніпропетровську області, міжнародний сплав на човнах по ріці Дунай
спільно із Уйпештським клубом водного туризму, який займається
екологічниим вихованням молоді (Угорщина), літня природо - освітня
школа в інвайроментальному таборі „Regetovka” за програмою –
„Ekovyhova v pryrode” (Словаччина).
Набутий досвід виїзних форм екологічної освіти й виховання дав
можливість організовувати ці заходи не тільки з юннатами Закарпаття, але й
запрошувати до участі в них

педагогів та юних натуралістів, а також

студентів з інших областей та сусідніх країн - Словаччини, Угорщини,
Польщі, Білорусії, Латвії, Литви.
Саме під час проведення спільних експедицій з юннатами та педагогами
Українського,

тоді

Державного,

а

нині,

Національного

еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді по Закарпаттю та в Угорщину,
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виникла думка про створення Всеукраїнського наметового табору юних
натуралістів.
Так за підтримки Міністерства охорони природи, Національного
екологічного центру України, Карпатського біосферного заповідника у 1993
році було організовано роботу першого такого табору з романтичною назвою
„Ойкос”, що стало якісно новим етапом у юннатівському русі в Україні.
В основу роботи табору закладена вже вдосконалена із практики
програма згаданих комплесних польових

досліджень, природоохоронної,

краєзнавчої, еколого-освітньої та виховної роботи з юннатами, розроблена та
апробована педагогами відділів екології та природоохоронної роботи
Українського
натуралістичних

державного
центрів

та

Закарпатського

учнівської

молоді

обласного

спільно

з

екологонауковцями

Карпатського біосферного заповідника та Ужгородського державного
університету.
Робота табору-експедиція „Ойкос” триває 22 дні і проводиться у два
етапи - сухопутний та водний.
Сухопутна частина включає:
- Знайомство з роботою науковців Карпатського біосферного
заповідника, Національного природного парку „Синевир”,

екскурсії

навчально-пізнавальними (екологічними) стежками, до музею „Екології гір”,
озера „Синевир”; у Чорногірському масиві КБЗ сходження на найвищі гори
Українських Карпат – Говерлу, Піп-Іван, Пєтрос; відвідання в Угольськошироколужанському масиві букових пралісів, сходження до величного
Карстового мосту і огляд карстових печер „Дружба”, „Молочний камінь”;
-

знайомство

з

роботою

Тячівського,

Міжгірського,

Виноградівського Хустського районних і Закарпатського обласного закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
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-

Відвідання Ужгородського, Мукачівського, Королівського,

Невицького замків, обласних

краєзнавчого та

етнографічного музеїв,

ботанічного саду та зоологічного музею УжНУ.
Водна частина включає:
- сплав на гумових катамаранах від смт Буштино, де в річку Тису
впадає притока Теребля, неподалік українсько-румунського кордону до села
Вілок, що розташоване безпосередньо на українсько-угорському кордоні.
Загальна протяжність водного маршруту майже 90 км.
У програмі: дослідження фауни і флори прибережних смуг річки
Тиса та її правих приток: Теребля, Ріка. Активний відпочинок просто неба:
екологічні,
спортивно-оздоровчі

та

розважальні

ігри,

рибалка,

купання,

засмагання.
Завершується робота табору-експедиції „Ойкос” в Ужгороді в ЗОЕНЦ
знайомством з педагогами, юннатами та творчими лабораторіями екоцентру:
навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, дитячою екологічною
відеостудією „Дивосвіт”, навчально-дослідною земельною ділянкою, кутком
живої природи, пташником вольєрного типу, дендропарком, навчальнодекоративною водоймою.
Кожного року, щоразу після завершення роботи таборів, польових практик,
експедицій адміністрацією і педагогічним колективом проводиться аналіз
наслідків,

всіх етапів, зокрема, як одного із основних завдань

педагогічного діяльності, тобто, результату (ефекту) впливу освітнього
процесу, реалізованого засобами впровадження виїзних форм, на якість
знань, засвоєння практичних навичок набутих учнями

під час їх

проведення та на формування якостей творчої особистості, не байдужих і
активних охоронців природи та національно-свідомих, патріотів своєї
держави..
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Позитивні висновки щодо виїзних форми - тепер вже традиційних для
педагогічного колективу ЗОЕНЦ, напрошуються самі по собі, а саме:
- можливість проведення у природі тривалих досліджень різного
еколого-натуралістичного

спрямування,

відтак,

практичне

закріплення

теоретичних знань;
- обмін досвідом роботи з екологічної освіти й виховання учнівської
молоді педагогів різних регіонів України та зарубіжних колег - педагогів і
фахівців - природоохоронної справи;
- можливість участі в міжнародних акціях (проектах),

проведення

практичної природоохоронної роботи та виконання посильних для юннатів
завдань науковців вишів, фахівців природоохоронних установ з вивчення,
дослідження й охорони різних екосистем;
-

можливість

знайомства

учасників

таборів,

польових

практик

експедицій із України та зарубіжжя із еколого-натуралістичним рухом в
Закарпатті відвідуючи заклади позашкільної освіти області.
- у процесі здійснення виїзних заходів проводяться курси-тренінги
(вишкіл)
для педагогів, які вперше беруть участь в них з метою навчання, обміну
досвідом

та

можливості

для

подальшої

організації

(здійснення,

впровадження) аналогічних заходів у своїх регіонах;
А з чим можна порівняти вагомість набутого досвіду від колег для
педагогів, а молоді, від знайомства й спілкування з новими друзями як з
України так із зарубіжних країн?
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗОЕНЦ
Той,

хто

по-справжньому

любить

Батьківщину,

з усякого погляду справжня людина.
В. О. Сухомлинський
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Національне виховання як система поглядів, переконань, ідеалів,
традицій, звичаїв, що створювалися впродовж віків українським народом і
покликані формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді,
завжди було серед пріоритетних для педагогів ЗОЕНЦ і реалізовувалося через
надання юннатам всебічної інформації про Україну її історію, культуру,
етнографічні надбання, економічний розвиток інші відомості на заняттях у
творчих дитячих об’єднаннях (гуртках, відеостудії) та при проведенні
відповідних тематичних масово-виховних заходів.
Як зазначалося у вступі, після трагічних подій (агресії Російської
федерації), що вплинули на визначення мною, як другий мотив (підстава)
обрання теми курсової роботи, до напряму національне виховання, міцно
прикріпилося, як вимога часу, і поняття патріотичне виховання.
Тут, як на мене, знову таки доречно згадати Василя Олександровича
Сухомлинського, який велику увагу у своїй педагогічній діяльності і як
вчитель, і як директор школи, і як письменник та громадський діяч приділяв
не тільки належній освіті - наданню учням глибоких знань, але й всебічному
їх вихованню, зокрема, патріотичному, про яке відмічав: „Патріотичне
виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає,
робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка
формується”. Таке тлумачення суттєво доповнює зміст національнопатріотичного виховання.
В ЗОЕНЦ, філіях „Нарцис” та „Едельвейс формуванням у вихованців
високої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до
Батьківщини, турботи про благо свого народу,

готовності до виконання

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних
інтересів, цілісності, незалежності України здійснюються кожним керівником
гуртка

на заняттях у своїх дитячих творчих об’єднаннях індивідуально,

гармонійно поєднуючи елементи національно-патріотичного виховання з
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розкриттям (поданням) освітнього матеріалу, відповідно до профілю
програми і теми заняття гуртка.
А організацію загальних виховних заходів,

(визначення тематики,

написання сценаріїв, підготовку дітей, як спів ведучих) дирекцією покладено
на педагогів відділу організаційно-масової роботи: завідуючу відділом та
методистку із залученням до проведення заходів і керівників гуртків з обох
профільних відділів: екології та природоохоронної роботи та відділу біології і
дослідницько-експериментальної роботи.
З метою змістовної, ефективної організації національно-патріотичного
виховання педагогами щорічно проводяться такі заходи:
-

бесіди: „Моя рідна Україна”, „Моя земля – земля моїх предків”,

„Символи України”, „Здорова нація – здорова країна!”, „Твої права і
обов’язки”, тощо;
- виховні години: „Традиції святкування Різдва христового на
Закарпатті”, „Писанка в житті українців”, „Без верби і калини - нема
України”;
- відзначення визначних дат в історії нашої держави: „День
Незалежності”, „День Конституції”, „День Прапора”, „День Вишиванки”,
„День пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу”.
- масово-виховні заходи: „День захисника України”, „Визволення
України

від

фашистських

загарбників”,

„День

вшанування

жертв

голодомору”, „День вшанування жертв чорнобильської катастрофи”,„День
Європи ”„День вшанування жертв політичних репресій”.
- участь у акціях: „Голуб миру”, „Серце до серця” „Збери кришечки
на протези для поранених”, „Воскресни писанко”, інших.
Педагоги відділу організаційно - масової роботи організовують і курують
також роботою дитячого екологічного парламенту. Вони забезпечують
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проведення засідань його активу з метою згуртовування юннатів
виконання

ними

своїх

обов’язків,

дотримання

дисципліни,

на

належне

відвідування гурткових занять, свідоме здобуття знань, активної участі у
суспільно-корисній діяльності. Націлюють на захист своїх інтересів та прав,
протидію булінгу (цькуванню), іншим негативним проявам поведінки дітей,
сприяють бажанню юним парламентарям зробити життя вихованців в
екоцентрі насиченим, змістовним і цікавим.
Певна, і звичайно, посильна роль відводиться (делегується) дитячому
парламенту і у справу всебічного, в тому числі національно-патріотичного
виховання ровесників, як елемент юннатівського самоврядування, шляхом
реалізації разом із педагогами ефективного освітянського методу - „Рівний рівному”, що багато років оправдовує себе в ЗОЕНЦ у напрямі виховання в
учнів кращих позитивних рис громадянина України.
Протягом року педагогами обох відділів проводяться також

різні

заходи у кожній відпочинковій зміні із дітьми, які відпочивають у таборі
„Арніка”:

виховні години, майстер-класи, квести, заняття-бесіди на

природоохоронну

та

національно-патріотичну

тематику,

пропаганду

здорового способу життя, зокрема:
- Моя Батьківщина – Україна!;
- Подорож стежинами здоров’я;
- Хочеш веселих канікул – дотримуйся правил поведінки та здорового
способу життя!;
- Мовний марафон;
- Традиції святкування Нового року.
Завідувачем та методистом відділу організаційно-масової роботи
розроблено і надано керівникам гуртків ЗОЕНЦ і районів наступні методичні
рекомендації:
- проведення гурткового заняття на тему: „Я – громадянин України –
європейської країни”;
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- проведення виховної години:„Традиції та звичаї святкування Різдва
Христового на Закарпатті”;
- проведення бесіди: „Писанка в житті українців”;
- проведення виховного заходу до Дня соборності України: „Соборна
мати -Україна – одна на всіх, як оберіг”;
- проведення бесіди до Дня пам’яті Героїв Небосної Сотні;
- проведення виховної години до Дня вишиванки: „Вишиванка в
нашому житті”;
- проведення бесіди щодо відповідального ставлення вихованців до
вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин;
- проведення заходу до вшанування пам’яті постраждалих від
Чорнобильської катастрофи: „Дзвони Чорнобиля”.
З метою обміну досвідом з колегами, вивчення прогресивних форм та
методів

роботи

з

національно-патріотичного

виховання,

підвищення

професійних знань та вмінь, педагоги ЗОЕНЦ беруть участь у всеукраїнських
заходах , що організовує і проводить Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді та обласні заклади позашкільної освіти. Зокрема, у
травні 2019 року зав. відділу взяла участь у „Фестивалі патріотичних справ”
в рамках

Всеукраїнської

школи тренерів з національно-патріотичного

виховання, що проходив у місті Вінниця.
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ВІДПОЧИНКОВОМУ
ТАБОРІ „АРНІКА”
Воловецьку філію „Арніка” було створено у 2010 році на базі
колишнього гуртожитку школи-інтернат. Протягом шести років гуртки від
філії працювали в освітніх закладах району, в селах: Нижні Ворота, Верхні
Ворота, Завадка, Абранка. Біласовиця. Як і в ЗОЕНЦ та двох інших філіях
„Нарцис” і „Едельвейс”, педагоги надавили юним натуралістам профільні
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освітні послуги: проводилися заняття гуртків, масово-виховні заходи
практична, дослідницька і природоохоронна робота. Юннати й педагоги були
активними учасниками всеукраїнських, обласних та тих, що проводив
ЗОЕНЦ конкурсах, акціях.
Після реконструкції і капітального ремонту будівлі філії на її базі у
грудні 2016 року запрацював обласний цілодобовий табір. Акцент освітніх
послуг зкорегувався у бік організації всебічного виховання і відпочинку
дітей. Протягом року проводяться 18 змін в яких відпочивають 1080 дітей.
Зміни тривають 14 днів, у кожній перебувають по 60 учнів 6-8 класів. У
період навчального року учні продовжують навчання у Нижньо-Ворітських
загальноосвітній школі та школі-інтернат.
Крім учнів Закарпатської області у таборі в окремі зміни відпочивають і
діти з інших областей та із-за кордону. Зокрема, у рамках, реалізації
соціально-культурного проекту „Схід і Захід – разом” щороку в таборі
перебувають

учні

із

Донецької

та

Луганської

областей,

вихованці

національно-патріотичних клубів „Дитяче Громадське Об’єднання Ніхто
Крім Нас”. Також, за проектом співпраці Міжнародних дитячих таборів,
відпочивають діти із Литви, Латвії і Чехії.
Педагогічну роботу (освітню, виховну, відпочинкову) здійснюють у
таборі заступник директора ЗОЕНЦ-керівник філії, старший вихователь,
практичний психолог, 8 вихователів (позмінно), інструктор з фізичного
виховання.
За рекомендацією дирекції ЗОЕНЦ, як і у всіх творчих об’єднаннях,
(гуртках, студії) чинне місце, як окремо в загонах, так і у таборі в цілому,
посідає еколого-освітнє, природоохоронне та національно патріотичне
виховання, як
вагомі складові громадянського виховання молоді.
Набувши досвіду педагоги табору вміло організовують роботу загонів.
Завчасно ретельно планують і потім проводять освітньо-виховні заходи, у
відповідності до законодавчих документів: Законів „Про освіту”,
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„Про

позашкільну освіту”, вимог, вказівок, розпоряджень, наказів Міністерства
освіти і науки України,

Національного еколого-натуралістичного центру,

департаменту освіти і науки обласної держадміністрації щодо оздоровлення і
відпочинку дітей.
Вихователями враховуються вік психологічний та фізичний стан дітей,
вивчаються їх уподобання, задовільняються потреби кожної дитини.
Педагоги зацікавлюють учнів, розвивають, творчі здібності, забезпечують
здоровий спосіб життя,

всебічне виховання і цікавий відпочинок, а це -

головне завдання роботи табору. Завдяки таким вмінням у таборі „Арніка”
панує атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємодопомоги, у тому
числі й між дітьми та дорослими.
Традиційними для всіх загонів стали піші пізнавальні екскурсії в гори, у
ліс, до потічка поблизу філії з метою вивчення флори і фауни, географічного
положення рідного краю,

під час яких діти мають можливість,

поспілкуватися з природою, побачити й відчути красу довкілля, спостерігати
за навколишнім середовищем.
Щосуботи та неділі здійснюються виїзні пізнавальні екскурсії до
природних, історичних, культурних, етнографічних, сакральних об’єктів
Закарпаття., зокрема, в Національний природний парк „Синевир”, „Музеї
села Колочава”, „Реабілітаційний центр бурих ведмедів”, „Верецький
перевал” до місця поховання розстріляних героїв Карпатської України, до
„Оборонної лінії „Арпада”, свідка подій часів другої світової війни, обласні
краєзнавчий та етнографічний музеї, замки: Ужгородський, Мукачівський,
графів Шенборна і Сент-Міклоша;
Здійснення громадянського виховання, в тому числі й екологічного та
національно-патріотичного

складових

відбувається

в

таборі

через

організацію і проведення конкурсних розважально-пізнавальних, всебічно
розвиваючих заходів, інтелектуальних ігор, ігор-квестів, змагань, екскурсій,
віртуальних подорожей, виховних бесід, годин спілкування, зокрема:
- виховна бесіда „Мудрі та багаті літами” (до Міжнародного дня людей
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похилого віку і Дня ветерана);
-

виховна година „13 грудня – свято Андрія. Святкування та традиції”;

-

виховний захід„Святий Миколай іде – Різдво веде”;

-

виховний захід „Щотретій же праздник – святе Водохреща”;

-

виховна бесіда„Соборна мати – Україна одна на всіх, як оберіг”;

-

розважальна програма до Дня Святого Валентина;

-

виховний захід „Жінка. Мати. Берегиня”;

- виховний

захід:

„Стрітення

Господнє.Традиції

та

вірування

українського народу”;
- виховна година „Крізь пекло афганської війни” (до 30-річчя виведення
військ з Афганістану);
- виховний захід до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні „У їхніх серцях
жила Україна”;
-

виховний захід „Тарас Шевченко – Великий син України”;

- виховна година „Карпатська Україна – героїчна сторінка історії нашої
країни” (з нагоди 80-ої річниці проголошення Карпатської України);
- виховна година „Вода-джерело життя” (до Всесвітнього дня водних
ресурсів;
- виховна година з презентацією „12 квітня – Всесвітній День Авіації та
Космонавтики”;
- круглий стіл на тему „Друг – це другий я”, година спілкування
„Дружба єднає щирі серця”;
- виховний захід до Дня Перемоги „ Ви чисте небо зберегли для нас”,
- конкурс малюнків на тему „ Крок у героїчне минуле ”;
- конкурс малюнків на асфальті „ Країна дитячих мрій ”.
-

виховний захід „Хвилина мовчання пекуча й терпка”;

- конкурсно - розважальна ігрова програма „Веселими стежками літа”
(до Дня захисту дітей).
-

виховна година „Конституція – основний закон моєї держави”;

-

година спілкування на тему „Чи ввічливий ти?”;
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-

година спілкування „Ми відповідаємо за тих, кого приручили”;

- виховний захід, присвячений Дню захисника України „Відповідь
нескореного народу”;
- виховний захід до Дня визволення України від фашистських
загарбників;
-

виховний захід „До рідного слова торкаюсь душею…” ;

- виховний захід „Державний Прапор України – святиня нашого народу”
(присвячений Дню Державного прапора України);
- година пам’яті жертв голодомору „ Дзвони скорботи ”;
- виховний захід „Ми - діти твої, Україно!” (до Дня незалежності
України);
- патріотичний флешмоб „ Україна -назавжди” також (до Дня
незалежності України);
- віртуальна подорож „Сім чудес України – сім причин пишатися своєю
країною”.
У

кожній

зміні,

за

програмою

що

затверджується

обласним

департаментом освіти і науки, в один із днів, тематичні заняття з
відпочивальниками

проводять

педагоги

закладів

позашкільної

освіти

обласного підпорядкування: обласного Палацу дітей та юнацтва „ПАДІЮН”,
обласного

центру

науково-технічної

творчості

і,

звичайно,

як

вже

згадувалося, Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
За відгуками самих дітей, їх батьків, вчителів шкіл де навчаються учні, які
перебували в „Арніці” - табір дав їм надзвичайно багато яскравих вражень,
значно розширив кругозір у багатьох напрямах, позитивно вплинув на стан
здоров’я, самопочуття, подальше сприйняття життя, збагатив новими
знаннями про природу, історію, культуру рідного краю та України.
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ВИСНОВКИ
Обравши з рекомендованого переліку тему „Громадянське виховання”
спочатку я хотів зробити огляд, можливо й аналіз надрукованих в
освітянських виданнях та розміщених в інтернеті матеріалів, але подумав, що
це вийшов би дуже великий за об’ємом матеріал і тоді, на розкриття,
конкретно, своєї роботи в цьому напрямі залишилося б мало місця.
За необхідності і бажанням вивчити (дослідити) саме питання
громадянського виховання, як таке, без проблем може зробити кожен. Зараз,
завдяки пошуковим системам в електронних мережах це легко, просто,
загально доступно, зручно.
Можна

було

наводити

багато

прикладів

влучних

тлумачень

авторитетних, педагогів, що стосуються виховання взагалі і громадянського,
зокрема, і які заслужено можуть слугувати афоризмами й дороговказами.
Але не хотілося перетворити курсову роботу просто в реферат, проводити
механічне копіювання і вставляння в текст витягів із праць відомих авторів,
бо це нагадує мені прихований плагіат, що є не зовсім коректно. І не було це
метою написання курсової роботи.
Звичайно, я й надалі звертатимуся до матеріалів визнаних відомих,
маститих, фахівців шукатиму нові інформації щодо громадянського
виховання,

щоразу подумки, і колегам вголос, буду висловлювати

захоплення, щиру вдячність титанічній праці авторів, і тόму, що можу у
своїй роботі використовувати їх досвід, судження, поради.
А ця курсова робота - спроба викласти основні етапи, форми й
методи екологічної освіти, природоохоронної просвіти і національнопатріотичного

виховання,

як

важливих

складових

громадянського

виховання юннатів у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді та

філіях, зокрема у

„Арніка”.
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відпочинковому таборі

Сподіваюся,

що

викладені

матеріали

зацікавлять

освітян,

допоможуть педагогам, і не тільки закладів позашкільної освіти, але й
викладачам ВНЗ, вчителям закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти організовувати (впроваджувати) аналогічні, як теоретичні
так і практичні педагогічні доробки у своїх закладах з метою формування
у студентів, учнів, вихованців якостей зрілої, всебічно розвинутої
особистості, стійкого охоронця природи і громадянина - патріота України.
Хочеться, також, щоб описаний досвід (наші старання) через педагогів
знайшли відгук і у душах, свідомості самих дітей, допоміг учням відчути
себе, хоч ще і юною, молодою, але вже особистістю, якій притаманні важливі
для

дорослої

людини

громадянські

якості:

чесність,

правдивість,

толерантність, гуманність, відповідальність, зрілість, активна, життєва
позиція, вміння працювати в колективі, високо-аргументована національна
свідомість, палкий патріотизм, любов до Батьківщини, готовність в будьяку хвилину

свідомо без вагань стати на захист найважливіших і

найцінніших багатств (надбань) держави - природи та її людей.
педагогічної
навчально-виховної діяльності. Багато колишніх юннатів, пішли навчатися у
вищі заклади освіти на біологічні, географічні, медичні, хімічні (за
спеціальністю „екологія”) лісотехнічні факультети. Серед них кандидат
біологічних

наук

тепер

викладач

кафедри

ентомології

і

науковий

співробітник зоологічного музею УжНУ Олександр Мателешко; випускник
УжНУ, біолог - селекціонер Генріх Стротон, який вивів свій сорт,
екзотичного для нас фрукту, ківі, варіації „Валентайн”; випускник медичного
факультету Андрій Дідик виїхав з батьками в Угорщину, працює лікарем;
випускниця Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка
інституту агробіології НААН України Віра Рогатин (Шавріна) кандидат
біологічних наук працює у Києві завідувачкою лабораторії оцінювання
агроекосистем. відділу агроекології і безпеки.
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інституту агроекології і

природокористування; випускниця УжНУ Алла Самойлова, працювала
завідувачкою відділу екології та природоохоронної роботи та керівником
гуртків ЗОЕНЦ; Ольга Рущак, вихованка екологічної відеостудії „Дивосвіт”,
закінчила факультет журналістики Львівського університету ім. І.Франка
зараз живе і працює в США; Катерина Шоляк, неодноразовий переможець
юннатівських, в тому числі й всеукраїнських, конкурсів, закінчила
біологічний факультет Львівського університету ім. І.Франка, працює
вчителем біології в Дубриницькій ЗОШ І-ІІІ ст.; Ярослав Сивохоп, закінчив
біологічний факультет УжНУ

працював

керівником

гуртків в ЗОЕНЦ,

згодом доцентом кафедри менеджменту та інноваційних технологій освіти в
Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, у 2020 році виграв конкурс і призначений директором
ЗІППО. Пишаємося ними, як і тими юннатами, що пішли працювати в галузі
лісового, водного господарств, ландшафтно-декоративну та туристичнорекреаціну сферу, і тими, хто просто стали переконаними, активними і
ефективними
організацій:

природоохоронцями,
обласного

членами

товариства

охорони

громадських
природи,

екологічних
всеукраїнської

екологічної ліги, регіональної молодіжної організації „Екосфера”. Багато з
них виросли, працюють, мають свої сім’ї і дітей, яких тепер приводять до нас
і записують в гуртки, знаючи, що тут їх із щедрим серцем, педагогічною
майстерністю навчать добра, працелюбності, розкриють багато таємниць
природи, а головне, допоможуть сформуватися зрілими громадянами і
патріотами України.

Окрему вдячність заслуговують наші вихованці-

юннати, які брали участь в АТО. Один із них, Олександр Попадинець, на
превеликий сум і жаль, загинув. За особисту мужність та героїзм він
посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
На наші запрошення колишні юннати,

в тому числі й учасники

військових дій, приходять в екоцентр і беруть участь у масово-виховних
заходах,

де кожного разу,

виступаючи перед теперішніми юннатами,
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відзначають, що знати, любити й оберігати природу та Батьківщину,

їх

навчили саме педагоги ЗОЕНЦ….
А форми й методи національно-патріотичного та природоохоронного
виховання, зокрема, виїзні напрями, із вдячністю, яку висловлюють нам,
використовують у своїй педагогічній діяльності колеги закладів позашкільної
освіти з інших областей України, а також наші закордонні партнери, зокрема
педагоги зі Cловаччини - дитяча екологічна організація „Fenix Znina”.
Дієвим

здобутком,

просвітницької

природоохоронної

діяльності

та

національнопатріотичного виховання, стала співпраця з громадською радою при ОДА,
гр. об’єднанням „Закарпатське товариство охорони природи”

та клубом

„Бокораш”.
На основі роками апробованих педагогами надбань, розроблено
програму еколого-просвітницької, краєзнавчої та національно-патріотичної
акції „КАРПАТИ ВИВЧАЄМО І ОХОРОНЯЄМО”, яка складається із двох
частин:

„Досліджуємо і охороняємо водойми„ та „Досліджуємо і

охороняємо високогір’я”.
Програма надзвичайно варіативна. Передбачає і освітні, і виховні складові.
У процесі здійснення акцій учасники, а це вже не тільки учнівська молодь, а
й їх батьки, дорослі різного віку і професій відвідують визначні природні та
історичні родзинки Закарпаття. Дорослі спільно, і як батьки, і педагоги, і
лікарі, і журналісти, і науковці, і представники інших професій обговорюють
побачене, почуте і відчуте, обмінюються думками, впливають на дітей і один
на одного, виховують і виховуються. Разом відвідують історичні місця,
вшановують земляків: легендарні постаті митців, патріотів, прибирають
зелені зони і береги водойм, впорядковують джерела й витоки гірських річок.
Здійснюють еколого - краєзнавчу подорож - сплав найбільшою річкою
Закарпаття - Тисою та сходження на найвищі гори Українських Карпат і
обов’язково все з державним прапором та гордим виконанням Гімну України.
Щороку це понад 500 осіб, які після заходів діляться враженнями із своїми
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родичами, друзями, колегами по роботі, розміщують інформації в мережах
інтернет: на власних сайтах, фейсбук, ютуб.
Таким чином учасники акцій проймаються самі і поширюють серед
інших істину, яку ми намагаємось донести до свідомості кожного і учня і
дорослого про необхідність пізнавати, любити й оберігати природу та свою
державу про, що так влучно сказав письменник і природолюб Михайло
Пришвін:
ОХОРОНЯТИ

ПРИРОДУ

–

ЗНАЧИИТЬ

ОХОРОНЯТИ

БАТЬКІВЩИНУ.
Саме таке сприйняття, якщо стає внутрішнім переконанням притаманне
зрілій екологічно,

національно і

патріотично вихованій особистості,

повноцінному громадянину своєї Держави.
А коли так, мета наша, як наслідок результатів педагогічної освітньої,
виховної, дослідницької та природоохоронної діяльності досягнута.
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Громадянське виховання та його
значення у сучасному виховному процесі.

Додаток 1
Посилання на відеоматеріали, що візуально розкривають
освітню, виховну, практичну природоохоронну, дослідницьку та екологопросвітницьку діяльність педагогів ЗОЕНЦ
№
№
1
2

3
4

5
6
7
8

Назва (тема) заходу

Посилання на відеоматеріали

День відкритих дверей 2019.
Телерепортаж

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tUtJNgCWt8&feature=emb_logo.

Юні охоронці природисупергерої серед нас.
Відеоролик.
Мандруємо Східними
Карпатами. Телерепортаж.
Закарпатський еколог О.
Геревич розповів про загрозу
спалювання листя
Не паліть листя. Відеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=1vggAkXpv-Q&feature=emb_logo

Подорож у Долину вовків і не
тільки Телерепортаж
Чим дихають ужгородці
Відпочинок у таборі „Арніка”

https://www.youtube.com/watch?v=_bpJHBmyPYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iBVN-mEltG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EXFcw_zO6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ch_nGdYjiWE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Am5fdEAw7AM
https://www.youtube.com/watch?v=VZMztyeyleI
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9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Птах року, канюк, проходить
реабілітацію в ЗОЕНЦ
Проблеми нарцисового поля
Зимовий облік птахів і гості із
Луганської обл. в ЗОЕНЦ, які
відпочивабть у таборі „Арніка”
Сплав мітингувальників Тисою
Всесвітній день лісу (2017)
Екологічна освіта
VВсеукраїнський збір юних
зоологів. Форелеве г-ство
Чеські педагоги побували в
ЗОЕНЦ
Діти з Донеччини завітали в
ЗОЕНЦ
День захисту тварин ЗОЕНЦ
Проводи лелеки
Змії
Золотий нарцис заяскравів на
Хустщині
День птахів відзначили в
Ужгородському замку
Квітка з легенди
Не лише прибирали і садили
дерева, а й випускали на волю
тварин

https://www.youtube.com/watch?v=yVeQwdQZXP8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=sR0iBbB4aGM
https://www.youtube.com/watch?v=32j_XA4wqmo
https://www.youtube.com/watch?v=31dEpCTHNxo
https://www.youtube.com/watch?v=ReAvi00U_UA
https://www.youtube.com/watch?v=SEHqs5n1M0k
https://www.youtube.com/watch?v=0x-Ut4B8GVo
https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=eVvNUjQT6fI
https://www.youtube.com/watch?v=H01vsRBBr4s
https://www.youtube.com/watch?v=S-cBzN7j12M&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=evZxLlseiyQ
https://www.youtube.com/watch?v=IA6dz88DhqY
https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=szksvHTvFIg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=YcU6CyD33ZE

2
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
49
50

Екокраїна Веселка
https://www.youtube.com/watch?v=VaB5i_WQt4E
День Землі
https://www.youtube.com/watch?v=spv7uDctsuQ&t=34s
День Дунаю 2018
https://www.youtube.com/watch?v=nK0wIoXeqcc
Подорож у долину вовків і не
… https://www.youtube.com/watch?v=Ch_nGdYjiWE&t=3s
тільки
Зелена естафета
https://www.youtube.com/watch?v=1_aq-npoLxM
Мандруємо Східними
https://www.youtube.com/watch?v=_bpJHBmyPYU&feature=emb_logo
Карпатами
В ЗОЕНЦ випустили на волю
https://www.youtube.com/watch?v=WfLe_Blvt0o&feature=emb_logo
боривітра
Україна назавжди. Флешмоб до https://www.youtube.com/watch?v=FsPTRPx5KFQ&feature=emb_logo
Дня незалежності
Педагоги ЗОЕНЦ відзначили
https://www.youtube.com/watch?v=K3-GzcvVjr0
100-річчя позашкільної освіти
сплавом по Тисі
Ойкос запрошує в Карпати
https://www.youtube.com/watch?v=nbO4Q-b1qiI
Юннати ЗОЕНЦ відзначили
https://www.youtube.com/watch?v=dfiyZt7szD0
Всесвітній день ветландів
Фестиваль ”Воскресни,
https://www.youtube.com/watch?v=XJ3EflAck0o
писанко”
Шлях на Говерлу
https://www.youtube.com/watch?v=LpCPV4U1gho
Колективи екопрсвіти
https://www.youtube.com/watch?v=K_8-sP3KeTM
Прямий ефір про екологічні
https://www.youtube.com/watch?v=F6xywWpjpgc&t=10s
заходи в ЗОЕНЦ
О. Геревич у телепрограмі
"Ранок на Тисі" (03.11.17)
search прямий ефір доброго ранку Закарпаття.htm
15- річчя Міжнародної

https://www.youtube.com/watch?v=t_FrLsBUQ_M&feature=youtu.be-
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експедиції на бокорах по Тисі
1:55 / 17:40

Додаток 2
Біля цього стенду завмирає серце. Схиляємо голови перед захисниками
Батьківщини.
Слава Україні - Героям слава!!!
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Додаток 3
ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА
АКЦІЯ „КАРПАТИ ВИВЧАЄМО І ОХОРОНЯЄМО”

На виконання освітніх завдань Глобальної програми Сталого (стійкого,
збалансованого) розвитку (Ріо-Де-Жанейро, 1992 р.); Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат (Київ, 2003 р.), Концепції екологічної
освіти в Україні (2001р.), Плану заходів,

спрямованих на реалізацію

Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат на території Закарпатської області (Ужгород, 2008 р.)

з метою

подальшої реалізації традиційних та інноваційних педагогічних форм і
методів підвищення екологічної свідомості учнівської, студентської молоді, а
також сприяння в екологічній просвіті дорослого населення, розроблена
програма еколого-просвітницької акції „Карпати вивчаємо і охороняємо”.
Передумовою розробки, втілення й подальшого удосконалення цієї
програми стало усвідомлення у світі, в Україні, в тому числі мною і
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педагогами Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді вагомості (масштабу) впливу на стан навколишнього
природного середовища антропогенного (антропічного) фактору. Звідси
перше й обов’язкове завдання для педагогічних колективів: належно
реалізовувати навчально - пізнавальні природохоронні заходи під час
освітнього процесу. Друге завдання - розширювати й закріплювати
екологічний кругозір вихованців-юннатів, надавати їм стійкі навики в
проведенні

спостережень

за

довкіллям,

виконанні

ними

доступних

практичних робіт із збереження і примноження природних багатств, зокрема,
під час канікулярного, як літнього так і весняного, осіннього та зимового
періоду. Водночас, ми, педагоги усвідомлюємо і наступне: наслідки,
сподіваємося позитивні, від належної, системної, постійної, творчої, копіткої,
наполегливої реалізації навчально-виховного еколого-освітнього процесу
передбачають їх обов’язкову відчутність, хай не миттєво-хвилинну, а у
майбутньому, тобто, коли сьогоднішні учні, юннати стануть дорослими.
Коли вони із категорії виключно споживачів і користувачів природними
багатствами (ресурсами) стануть, хто в більшій, хто в меншій мірі
розпорядниками цих вагомих складових довкілля.
Але це у майбутньому. А що ж сьогодні? Як тепер бути із тим фактом,
що наразі саме дорослі, а не діти, і це зрозуміло, набагато відчутніше
негативно впливають на довкілля. Забруднюються водойми,

зелені зони,

узбіччя доріг, вчиняється мисливське, рибальське, грибне браконьєрство.
Далеко не поодинокі випадки жорстокого поводження

із тваринами,

зокрема, безпритульними собаками, кішками. Взимку масштабно, і головне,
незаконно під Новий рік вирубуються ялинки, ялиці, сосни, навесні
знищуються червонокнижні, рідкісні та зникаючі види рослин і насамперед
першоцвіти. Заради бізнесу виловлюються у великій кількості комахи,
особливо метелики, хижі птахи. В останні роки заради легкої наживи мода
пішла на масове добування виноградних слимаків та зелених жаб. Й надалі
не залишаються поза увагою заради прибутків інші тваринки: земноводні
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саламандри і тритони, плазуни – лісові полози, ссавці - їжачки, білочки,
навіть косулі. І такі випадки негативного, споживацького ставлення до
природи кояться горе-дорослими на очах дітей, які, природно, не можуть
засуджувати своїх батьків і сприймають такі дії як належне, а отже, й не
вбачають в них порушення природоохоронного законодавства. Прикладів
таких,

на

превеликий

жаль,

чимало.

Відтак,

необхідно,

поряд

із

природоохоронною освітою дітей вживати заходів щодо формування
позитивного екологічного світогляду їх батьків. Але, як показує життя дорослих переконувати, перевиховувати надзвичайно складно, щоб не
сказати неможливо. І для того аби природоохоронна просвіта стала
ефективною та в підсумку давала позитивний результат, необхідно
терпеливо, кваліфіковано, зі знанням справи, фахово не епізодично, а
систематично проводити копітку роз’яснювальну роботу, що сприяла б
підвищенню екологічної свідомості й культури дорослого населення. Досвід
вказує, що доволі ефективними такі заходи можуть бути, якщо вони
проводяться одночасно і із батьками і з дітьми, наприклад: спільні зелені
толоки, прибирання берегів водойм, зелених зон, посадка саджанців дерев і
кущів, пізнавально-виховні походи, еколого - краєзнавчі мандрівки тощо.
Розуміючи це і виникло бажання розробити програму спільну
для дорослих та дітей направлену на вивчення, дослідження, охорону і
примноження природних ресурсів. Що значить людина і примноження
природних багатств (ресурсів)? Посадила людина саджанець - вже
примножила ресурс. Десять саджанців ще краще. А десять, сто людей
висадило по деревцю, чи по 10 – це вже ліс.
сільськогосподарську

культуру,

Виростити

будь-яку

плодові сади, виноградники, ягідники,

зробити годівниці й підгодувати взимку звірину, птахів, навесні виготовити
й розмістити штучні нерестовики для риб, гніздівлі для пернатих це, також,
вже відчутний внесок людини у примноження природного ресурсу. Саме ця
мотивація і лягла в основу розробки програми „Карпати вивчаємо і
охороняємо”.
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Справа в тому, що розуміння необхідності охорони природи не
може прийти само по собі. Добре, якщо таке природоохоронне виховання
дітей розпочинається змалку батьками, далі й паралельно підтримується
вихователями в дошкільних навчальних закладах, і потім, логічно
продовжується педагогами у школі, додаючи вже не малим дітям, а учням
щоразу змістовніші відповідно віку, знання з навколишнього середовища.
Тільки знаючи багато чого про живі об’єкти, маючи розуміння складного,
еволюційно злагодженого механізму функціонування живої природи і
неживих складових довкілля, приходить усвідомлення в необхідності їх
охорони. А спостереження, дослідження, або, як сьогодні говорять
моніторинг довкілля і покаже якраз наскільки чутливі й ранимі рослини і
тварини, окремі біотопи від людської діяльності. Тож, власне, охороні,
обов’язково повинні передувати знання про природу, свідоме прагнення до
збереження всього сущого навколо нас.
Наш багаторічний, упродовж понад 20 років, досвід екологоосвітньої роботи безпосередньо в природі, стверджує (переконує), що
розпочинати програму з новими людьми доцільно із вивчення, дослідження й
охорони водойм.
Чому саме водойми?
Що значить і для чого необхідне глибоке вивчення саме їх та ще й
дослідження?
В Закарпатті надзвичайно потужна гідромережа, це 9429 річок, які мають
власну назву. Всі вони належать до басейну Тиси. Гірські річки займають
75%
території, решта передгірно-рівнинні. Сумарна довжина річок становить
19870 км.Чотири річки Тиса, Латориця, Боржава та Уж мають довжину понад
100 км. 152 річки – більше 10 км. Крім цього чимало озер, екстенсивних
(природних) і

штучних ставків, кришталево-чистих криниць, мінеральних

джерел, термальних, солоних (ропа) вод.
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І сьогодні, на жаль, саме вони (водойми) найбільш відчутно страждають
від людської діяльності. Розорюються впритул до берегів річок ґрунти,
водойми забруднюються промисловими, в тому числі й токсичними
відходами, а також побутовим сміттям і нечистотами. Природне прагнення
людей відпочити поблизу водойм, порибалити, покупатися, засмагнути,
тобіш “культурно відпочити”, як правило, якраз і є черговий негативний
напад на водойму. Як наслідок – пожежі від легковажного поводження з
багаттям, безліч знищенмх кущів, молодих деревцят, залишене сміття. Людей
багато і кожна чорна пляма від багаття, квадратні метри залишеного сміття це в сумі вже гектари знищеного довкілля. Як зарадити такому?
Ясна річ, що на смітниках, негативних емоціях позитивні якості
виховати складно, щоб не сказати неможливо. Потрібна альтернатива, при
чому, дієва, ефективна, що спонукала б на позитивну поведінку в довкіллі з
прагненням збереження фауни і флори, екологічно грамотне, економне
використання природних ресурсів. Такою формою де була б можливість на
практиці показати і красоту природи, водночас продемонструвати її
ранимість, підкреслити залежність від людського чинника, і у підсумковому
результаті позитивно вплинути на свідомість людей можуть стати
пізнавально-навчальні, еколого - краєзнавчі подорожі. Їх можна здійснювати
пішки, на велосипедах вздовж берегів водойм, а також влаштовувати
мандрівки на плавзасобах (човни, байдарки, надувані плоти, катамарани,)
безпосередньо по воді.
В ЗОЕНЦ, як вже згадувалося, упродовж понад 20 років
проводяться польові практики юних орнітологів, іхтіологів, наметові
дослідницькі табори, комплексні екологічні експедиції. Отже, накопичено
чималий педагогічний досвід навчання й виховання безпосередньо у природі.
Окрім надання юннатам біологічних та екологічних відомостей про довкілля
додаються інформації про історію, етнографію, культуру, соціальноекономічні аспекти краю де проходять згадані заходи. Крім цього є
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можливість

гармонійно поєднувати отримання нових знань, позитивних

вражень від почутого й побаченого, з оздоровленням, активним відпочинком
та, що дуже важливо, і у контексті цієї курсової роботи, із всебічним, в тому
числі й екологічним та національно-патріотичним вихованням як
учнівської й студентської молоді так і дорослих.
Позитивним у організації просвітницької роботи з батьками
вихованців, взагалі дорослим населенням, є наявність в ЗОЕНЦ багатьох
необхідних передумов: досвідчені педагоги, які мають неабиякий досвід
проведення досліджень в польових умовах; натуралістичне, експедиційне,
туристичне обладнання й спорядження: цифрові фотоапарати,

біноклі,

прилади GPS, намети, спальні мішки, карімати, рятувальні желети, ліхтарі,
мікроавтобус

“ГАЗ-Ель”, плавзасоби – гумові мандрівні катамарани,

тощо.
В окремі роки, до роботи в наших натуралістичних таборах,
експедиціях долучалися родичі юннатів: батьки, старші братики, сестрички.
Одні надто хвилювався за своїх дітей, хтось сам хотів побачити й почути
щось нове, цікаве про природу. Щоразу в таких випадках ми були вдячні
родичам і констатували на декількох позитивних аспектах. Легше було
зорганізувати освітній процес,
волонтерами,

допомагали

в

оскільки додаткові дорослі ставали
організації

побуту

–

заготівлі

хмизу,

приготуванні їжі підтримці належної дисципліни, звільнивши більше часу
нам, педагогам для освітньої і виховної діяльності. З іншого боку вони,
родичі, в підсумку завжди були вдячні нам і підкреслювали, що якщо б не
цей табір, експедиція чи краєзнавча подорож ніколи б стільки корисного не
почерпнули для себе, зокрема, різнобічної інформації про Закарпаття,
навколишнє природне середовище і, головне, що важливо для нас, педагогів,
необхідності ставати активними захисниками природи, оскільки доля
довкілля у значній мірі таки дійсно залежить від кожного із нас.
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Свого часу розроблена, апробована, і вже багато років поспіль
реалізована програма конгрес-туру „Педагогам і юннатам про Карпати”,
як ода із виїзних форм екологічної освіти і виховання, що була розрахована
на участь педагогів та юних натуралістів, отримала, сьогодні, як вимога часу,
логічне продовження, вдосконалення та переросла у більш масштабний за
змістом і контингентом учасників захід: еколого-освітню та національнопатріотичну

просвітницьку

акцію

„КАРПАТИ

ВИВЧАЄМО

І

ОХОРОНЯЄМО”.

Пропонована програма акції надзвичайно варіативна в багатьох
напрямах. Зокрема, вона розрахована на:
 різний термін за тривалістю проведення від 1-3-х до 10 днів.
 різну кількість учасників від 10 до 30, максимум 45 осіб у подорожахсплавах по річках,

та 30-50, максимум 70 осіб у автобусно-пішохідних

еколого - краєзнавчих подорожах в гори.
 різну вікову категорію дітей від 8-10 років, якщо вони з дорослими.
Якщо діти без супроводу батьків, дорослих родичів, або педагогів, їх вік
повинен бути старше 14 років. Вік дорослих не обмежений.
 різну форму проведення щодо пересування: автобусну, пішохідну, на
велосипедах, на сплав засобах.
 різну

форму

розташування,

перебування

(нічлігу):

в

готелях,

гостинницях, в наметах просто неба, в науково-дослідних, натуралістичних
базах вишів чи інших закладів освіти, приватних оселях системи „зеленого”,
„сільського” чи „агробіологічного” туризму тощо, головне, щоб поблизу
місць проведення ознайомчих заходів за конкретно обраній програмі акції.
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По

завершенні

заходу,

на

імпровізованому

мітингу,

всім

учасникам урочисто вручається свідоцтво та пам’ятна медаль про участь в
тій чи іншій акції.
Додаток 4
ПРИРОДООХОРОННІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ
ОБ’ЄКТИ ВИЇЗНИХ ФОРМ РОБОТИ
Карпатський біосферний заповідник
Карпатський заповідник був створений у 1968 році Постановою Ради
Мiнiстрiв УРСР для охорони та збереження унікальних і типових природних
комплексів Українських Карпат. За тривалий період існування заповідник
неодноразово реорганізовувався, змінювалася його підпорядкованість, площа
та територіальна структура. У 1992 році розпочалася нова епоха в житті
Карпатського заповідника – він отримав статус біосферного і увійшов до
Всесвітньої глобальної мережі біосферних резерватів під егідою ЮНЕСКО.
Після здобуття статусу біосферного Карпатський заповідник отримує значні
за площами буферну зону і зону антропогенних ландшафтів. На сьогодні він
обіймає площу 53630 га і включає 8 відокремлених масивів: Чорногірський,
Свидовецький,

Марамороський,

Кузій-Свидовецький,

Угольсько-

Широколужанський, “Долину нарцисів”, “Чорну гору” та “Юлівську гору”.
Заповідні масиви розміщуються в межах висот від 180 до 2061 м, що
забезпечує високу представленість ландшафтного та біогеографічного
різноманіття української частини Східних Карпат. Майже 90% території
заповідника вкрито лісами, серед яких значну частку складають праліси.
Власне праліси заповідника становлять його найбільшу цінність. Вони є
одними з найбільших за площею принаймні для західного, південного та
центрального регіонів Європи і мають велике наукове, природоохоронне та
практичне значення в пан’європейському масштабі.
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Статус біосферного резервату обумовив ряд нових завдань. Поряд з
охороною типових для відповідної біогеографічної зони генетичних ресурсів,
екосистем і ландшафтів, діяльність Карпатського заповідника тепер
спрямована на тривалий екологічний, економічний та соціальний розвиток
регіону, запровадження тут моделі стійкого розвитку, а також збереження
його культурного та історичного спадку. Особливий інтерес представляє
територія КБЗ для збереження культури українських горян - гуцулів, бойків
та лемків. Окремі елементи місцевого природокористування, наприклад,
високогірне молочне вівчарство та пов`язані з ним промисли і традиції,
мають на сьогодні унікальний для Європи характер.
Міжнародний досвід свідчить, що розумної альтернативи розвитку
туризму i рекреації в гірських регіонах не існує, адже саме туризм і рекреація
є найбільш оптимальним і перспективним шляхом розвитку гірської
місцевості. Науково обґрунтована модель сталого розвитку Українських
Карпат

також

передбачає

екологічно

зорієнтовану

переорієнтацію

регіональної економіки на розвиток туристично-рекреаційної індустрії. В
Карпатському заповіднику, завдяки природним особливостям, а також
функціональному зонуванню території, представлені найкращі умови для
розвитку

екологічного

туризму

й

рекреації.

В

цьому

контексті,

перспективним напрямком подальшого розвитку Карпатського біосферного
заповідника є використання потужного рекреаційного потенціалу. Створення
ефективної моделі функціонування туризму й рекреації в КБЗ слугувало б
моделлю для розвитку цієї галузі на інших територіях Карпат. Це в свою
чергу стало б запорукою сталого розвитку всього регіону і дозволило б
вирішити більшість існуючих тут соціально-економічних проблем, зокрема
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збільшило б зайнятість місцевого населення через залучення його до
сервісних служб та сувенірних промислів, підвищило б надходження коштів
до місцевих бюджетів і, відповідно, добробут мешканців. Поряд з цим,
розвиток туризму і рекреації сприяв би збереженню природної та культурноісторичної спадщини регіону, яка має пан’європейське значення.
Створення екотуристичної інфраструктури дозволить привабити в
Українські Карпати іноземних туристів, що в свою чергу позитивно вплине
на соціально-економічну ситуацію в регіоні завдяки збільшенню надходжень
в місцеві бюджети, зростання кількості робочих місць, підвищення
добробуту місцевого населення, і загалом створить предумови для
економічної переорієнтації регіону на розвиток туристично-рекреаційної
індустрії на противагу існуючому екстенсивному природокористуванню, що
слугуватиме передумовою сталого розвитку всього регіону Українських
Карпат.
Карпатський біосферний заповідник володіє величезним туристичнорекреаційним потенціалом. На його території зосереджено багато унікальних
природних, історичних та культурних об’єктів і пам’яток. Карпатський
біосферний заповідник є резерватом кластерного типу. Кожен з його 8
масивів вирізняється своїми характерними, неповторними природними
об’єктами.
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Візитною карткою Чорногірського масиву є найвища вершина України
– гора Говерла, яка піднімається над рівнем моря на 2061 м. Поряд височать
усі решта двотисячники Українських Карпат: Петрос, Ребра, Бребенескул,
Менчул, Гутин-Томнатик та Чорна гора (Піп-Іван Чорногірський). Гора
Говерла є культовою вершиною для населення України, своєрідною
українською Фудзіямою, яка приваблює щороку десятки тисяч туристів.
Навпроти Чорногори, у південному напрямку, знаходяться Рахiвські
гори – один з відрогів Марамороського кристалiчного масиву, де
розміщується однойменна заповідна ділянка. Їх вінчає гора Поп Iван
Мармароський, висотою 1940 м н.р.м. Масив складений твердими
кристалiчними породами (гнейсами, слюдяними i кварцовими сланцями), що
обумовлює унікальність його рельєфу, якому властивi глибокi міжгірні
долини, льодовиковi цирки, численні скелястi гребенi та вершини.
Недаремно цей, ні нащо не схожий, куточок Українських Карпат називають
Гуцульськими Альпами.
Найвищу

частину

Свидовця

з

вершинами

Близниці

охоплює

Свидовецький заповідний масив. Поряд з високогірними ділянками, де
велетенські прямовисні скелі нависають над льодовиковими цирками і
карами, на цій території представлені значні масиви пралісів, що
характеризуються великою різноманітністю флори і фауни. За рейтингом
популярності у туристичних колах цей район поступається в Українських
Карпатах тільки Чорногорі. Окраса Свидовця – легендарні Близниці та
зростаючі тут едельвейси, приваблюють сюди щорічно тисячі туристів.
У південних відрогах Свидовецького хребта розміщений невеликий за
площею

заповідний

масив

“Кузій”,

який

вирізняється

особливою

мальовничістю. Ця ділянка, що оточена звідусіль високими горами з
вкритими віковими пралісами гірськими схилами, наскрізь прорізана
стрімкою скелястою грядою юрських вапняків і доломітів. Ці скелі служать
домівкою для третинного релікта - тиса ягідного, який разом ще з одним
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представником прадавніх епох – плющем, що як тенетами огортає гігантські
дерева своїми вічнозеленими шатами, знайшли тут надійний прихисток.
Поряд з природними цінностями, ця територія представляє і значний
історичний інтерес. Саме тут тривалий час розміщувалася мисливська дача
австро-угорських монархів Габсбургів. Фундамент цієї будівлі та віковічна
алея з лип, ясенів та інших порід, що була закладена за часів їх правління,
збереглися до наших днів.
Поруч з пам’ятками цісарської доби знаходиться термальне джерело,
яке продукує гарячу, насичену солями воду протягом всього року. Загалом,
на території Карпатського заповідника розміщені десятки мінеральних
джерел з різними за хімічним складом водами, більшість з яких мають
лікувальні властивості.
Серед усіх заповідних ділянок особливо виділяється Угольсько–
Широколужанський

масив.

Тут

на

порівняно

невеликій

території

сконцентровані найвизначніші природні та культурні об’єкти Закарпаття.
Безумовно, велику вагу має найбільший у світі буковий праліс, що займає
площу понад 10 тис. га. Дерева тут сягають віку у 300-500 років і справді
велетенських розмірів. Південна частина масиву перетинається грядою
вапнякових стрімчаків, що височать над поверхнею на 70 і більше метрів.
Тут добре розвинутий карст і, відповідно, представлені найрізноманітніші
підземні карстові об`єкти: печери, гроти, шахти, колодязі тощо.

Загалом їх налічується понад тридцять. Серед них і найбільша печера
Українських Карпат – "Дружба", сумарна довжина ходів якої складає близько
одного кілометра. Ще одна з місцевих печер - "Молочний камінь" - славиться
стоянкою стародавніх людей з часів пізнього палеоліту, яка має величезне
наукове значення. Для території масиву характерними є оригінальні
геоморфологічні утвори – вапнякові стрімчаками, висота яких сягає понад
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сімдесят метрів. Серед надземних вапнякових утворів виділяється унікальна
природна арка, відома під назвою Кам’яного, або Карстового мосту. До цього
ж місця приурочене капище язичників, що поклонялися сонцю. Їх культ
проіснував тут до XVI ст., а місіонерська діяльність православної церкви
щодо його викорінення призвела до появи тут низки монастирів та церков,
що є чи не найдавнішими на Закарпатті і мають неповторні архітектурні риси
Значне

багатство

неживої

природи

масиву

доповнюється

великим

різноманіттям живих об’єктів. Поряд з унікальними пралісами, на цій
території зустрічаються багато рідкісних, реліктових та ендемічних тварин і
рослин. Особливої уваги заслуговують багата троглобіонтофауна та одне з
найбільших у Карпатах місцезростань тиса ягідного.
Неподалік Угольки, на стародавнiй терасi річки Тиси, знаходиться
одна з перлин Закарпаття – знаменита “Долина нарцисів”. Ця невеличка
ділянка в заплаві річки Хустець є унікальним ботанiчним об’єктом, в якому
охороняється останній в Європі рівнинний осередок нарцису вузьколистого.
Цей середньоєвропейський вид поширений у високогір’ї Альп, Балкан i
Карпат. Рівнинна ж популяція, яка існує тут з післяльодовикового періоду i
має реліктовий характер, збереглася тільки у цьому місці. Поряд з
величезним науковим значенням, “Долина нарцисів” становить і значну
естетичну цінність. У період масового цвітіння, “Долина” вкривається
суцільним

білим

килимом

квітучих

нарцисів,

помилуватися

яким

приїжджають звідусіль.
Вулканічні Карпати представлені у Карпатському біосферному
заповіднику двома, невеликими за площею, масивами “Чорна гора” та
“Юлівська гора”,

які отримали свою назву від однойменних вершин

Гутинського хребта. Рослинність цих масивів сформована унікальними для
Українських Карпат деревостанами з дубів скельного, багатоплідного,
бургундського та Далешампе. Тут зустрічаються також берека, липа
срібляста, бирючина, виноград лісовий та інші теплолюбні рослини. Лише у
цих

масивах

заповідника

поширено
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ряд

рідкісних

видів

тварин

середземноморського походження. Завдяки близькому розміщенню значних
населених пунктів, зокрема м. Виноградова, ці осередки дикої природи
мають велике рекреаційне значення.
Серед визначних місць заповідника не можна не згадати Центр Європи,
розміщений неподалік від м. Рахова. Заслуговує уваги і Музей екології гір та
історії природокористування в Українських Карпатах – це унікальний
інформаційний еколого-освітній та історико-культурний осередок. Єдиний в
Україні музейний комплекс формують еколого-освітня експозиція та
інформаційний центр. Для висвітлення тематики Музею використані
різноманітні експозиційні форми і засоби. Це діорами, макети, муляжі,
панно, комплексні стенди, панорами тощо, які наповнені різноманітними
натурними експонатами і артефактами. Серед них багаті геологічні,
палеонтологічні, зоологічні, археологічні колекції, елементи народного
побуту і культури.
Музейна експозиція складається з двох органічно поєднаних розділів –
“Природа Карпат” та “Природокористування в Українських Карпатах”. В
межах першого розділу в екологічному розрізі подається інформація про
історію Карпатських гір, їх геологію, геоморфологію, основні типи
ландшафтів, рослинний і тваринний світ, а також про гори загалом – як
своєрідні

феномени

природи.

Особлива

увага

приділена

розкриттю

закономірностей та механізмів функціонування гірських екосистем.
Окрасою цього розділу експозиції є дві діорами – “Карстова печера” і
“Буковий праліс”. Перша знайомить з явищем карсту та одним з його
підземних проявів – печерами. Діорама у деталях імітує інтер’єр карстової
печери з такими характерними елементами як сталактити, сталагміти,
сталактати та іншими кальцитовими утвореннями. Важко повірити, що всі
вони виготовлені з картону, мішковини, клею, парафіну тощо. Діорама
“Буковий праліс” представляє фрагмент первісних незайманих лісів, що ще
збереглися на вапнякових скелях Угольки – одного з масивів Карпатського
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біосферного заповідника. Дерева тут досягають велетенських розмірів і
віку 300-500 років.
Цей експозиційний розділ доповнюється акватераріумним комплексом,
який містить діючу модель гірського водотоку з харатерними водними і
біляводними мешканцями та живу колекцію карпатської іхтіо-, батрахо- та
герпетофауни. Тут можна наглядно познайомитися з багатьма типовими та
рідкісними для Карпат видами риб, земноводних і плазунів. Якщо згадати
хоча б той факт, що різноманітність амфібій Українських Карпат є
найбільшою не тільки в Україні, але й для більшої частини Центральної та
Східної Європи, і містить значну частку ендемічних, реліктових і
“червонокнижних” видів, то стає очевидним інтерес, який представляє цей
комплекс для відвідувачів Музею.
У

другій

частині

експозиції

розкривається

тема

природокористування в Українських Карпатах – від початків колонізації, що
розпочалася в пізньому палеоліті близько 20 тисяч років тому, і до наших
днів. В основу історичної частини експозиції покладено вплив природногеографiчних умов різних регіонів Українських Карпат на формування
системи

природокористування

етносiв,

якi

їх

населяють.

В

межах

Українських Карпат проживають три етнiчнi групи українського народу:
гуцули, бойки та лемки, які значно різняться традиціями, культурою, i, що
найважливіше, типами природокористування. В значнiй мiрi цi вiдмiнностi
виникли пiд впливом конкретних природно-географiчних умов. Зокрема,
гуцули населяють найбiльш високогiрну частину Українських Карпат зі
значною розчленованiстю рельєфу. Для бойкiвської та лемкiвської частини
Карпат характерні невисокi плоскi хребти з пологими схилами та широкi
мiжгiрнi долини. Вiдповiдно, для гуцулiв основними видами господарської
дiяльностi були i залишаються вiдгiнне скотарство (переважно вiвчарство) та
лiсокористування, для бойкiв – землеробство, для лемкiв – землеробство i
скотарство. В межах даного роздiлу представленi основнi та допомiжнi типи
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природокористування з усiєю сукупнiстю технологiй та матерiальних засобiв
всiх етнiчних груп з роз’ясненням їх особливостей та відмінностей, зокрема в
екологiчному контекстi, а також природних передумов їх формування.
Основу даної експозиції складають мальовничі діорами та панорами,
які виконані на високому художньому рівні. Для їх оформлення використано
багато оригінальних етнографічних елементів, які нараховують не одну
сотню років.
Ця частина експозиції також містить цілісне бачення перспектив
сталого розвитку регіону. Сучасна система природокористування не враховує
iсторичний досвiд, екологiчнi вимоги та економiчну доцiльнiсть, внаслiдок
чого в Українських Карпатах вiдбувається iнтенсивна антропогенна
трансформацiя природних ландшафтiв з усiма негативними наслiдками.
Музейна експозицiя розкриває механiзми та наслiдки деградацiї природного
середовища, її впливу на населення краю, а також знайомить з основними
засадами сталого розвитку Українських
придiляється

унiкальностi

Карпат.

Особлива

увага

Карпат, як важливого рекреацiйного та

курортного регiону, а також їх глобальному бiосферному значенню для
значної частини Європи.
Поряд з експозицією в Музеї розміщений інформаційний центр, який
служить для збору, опрацювання та поширення актуальної екологічної
інформації, ведення просвітницької та пропагандистької діяльності,
проведення різноманітних екологічних акцій та заходів: круглих столів,
лекцій, семінарів, зустрічей тощо.
Національний природний парк “Синевир”
Створений у 1989 році в західній частині Привододільних Горган на
площі 40,4 тис. га. На території парку представлені типові горганські
ландшафти. Панівними тут є лісові формації. В межах висот 450-700 м
зростають букові ліси з домішкою хвойних порід. Вище, до висоти 900 м,
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поширені мішані смереково-ялицево-букові та смереково-буково-ялицеві
деревостани, які вище переходять у буково-ялицево-смерекові та ялицевобуково-смерекові ліси. Чисті смеречини поширені між гіпсометричними
рівнями 1100-1500 м. Вище знаходяться ділянки криволісся з сосни гірської,
рідше з вільхи зеленої і ялівцю сибірського, які переходять у субальпійські
луки. Незважаючи на

давню лісоексплуатацію, на значних

територіях

збереглись корінні або близькі до них лісові фітоценози.

Окрасою парку і його найбільшою знаменитістю є Синевирське озеро,
яке

в

народі

величають

“Морським

оком”.

Воно

утворилося

в

післяльодовиковий період внаслідок велетенського зсуву, що перекрив
долину гірської річки.
Озеро знаходиться на висоті 989 м, його площа коливається в межах 45 га, а найбільша глибина сягає 22 – 24 м.
Флора Горган хоч і не відрізняється особливим багатством (1043 види),
проте містить рідкісні болотні види: шейхцерію болотну, ринхоспору білу,
андромеду багатолисту, журавлину дрібноплоду, осоки Буксбаума і
дрібноквіткову, росичку круглолисту тощо. Серед фауни переважають види
бореального комплексу. З ссавців поширені бурий ведмідь, вовк, дикий
кабан, рись, куниці лісова та кам`яна, видра, борсук, горностай. Досить часто
зустрічаються олень, козуля, білка та ін. Багатий видовий склад орнітофауни.
В смерекових лісах та криволіссі гніздяться глухар, тетерук, рябчик,
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трапляється яструб великий, канюк, пугач, довгохвоста сова, різні види
дятлів, біловолий дрізд

тощо. У численних гірських водотоках водяться

форель, харіус та гольян. У Синевирському озері сформувалася особлива
озерна форма форелі. На території парку знаходиться унікальний музей
лісосплаву.
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