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ЦІКАВИНКИ

На ЕвЕрЕсті підключили Wi-Fi УкраїНська школярка посіла чЕтвЕртЕ місцЕ в міжНародНомУ 
коНкУрсі з проЕктом вироблЕННя ЕлЕктроЕНЕргії з хвильНа найвищій точ‑

ці пла нети – горі Еверест 
у Гімалаях – з’явився доступ 
до Інтернету через точку 
Wi‑Fi. Поява зв’язку в цьому 
регіоні дуже важлива, адже 
його відсутність може кош‑
тувати альпіністам життя, пи‑
шуть vesti-ukr.com. 

Точку доступу організував 
провайдер Everest Link. Для 
цього йому довелося здолати 
чимало труднощів, які пов’язані не лише з висотою та темпера‑
турними умовами Гімалаїв, а, передусім, відсутністю електрики. 
Розв’язати цю проблему і підключити Wi‑Fi вдалося завдяки со‑
нячним панелям.

Десятикласниця Валерія Тищенко, що навчається 
в Херсонському фізико‑технічному ліцеї, посіла четверте 
місце на міжнародному конкурсі серед молодих вчених 
Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), 
який пройшов в Лос‑Анджелесі. Як пише Аin. ua, проект 
Валерії присвячений виробництву електроенергії за допо‑
могою хвиль на поверхні води.

Конкурс Intel ISEF організовує некомерційна органі‑
зація Society for Science and the Public. У ньому беруть 
участь школярі віком 12–18 років. Щороку в конкурсі зма‑
гаються понад 1700 учасників з 75 країн. Черговий від‑
бірковий етап конкурсу на національному рівні відбудеться вже восени в Україні. Переможці 
зможуть презентувати свої наукові проекти на конкурсі Intel ISEF 2018, що проходитиме навесні 
наступного року.

Підготувала Ольга ІЛЬКІВ

• Самки слонів можуть виробляти потомство аж до 50 років (кожні 
2–4 роки). Як правило, близнюки у слонів народжуються рідко, частіше на 
світ з’являється одне слоненя. У самок слонів найдовша вагітність з усіх земних 
ссавців – 22 місяці.
• Найбільший слон у світі важив рекордні 12 тисяч кілограм, а в висоту сягав 

4 метри.
• На відміну від більшості ссавців, у яких молочні зуби міняються на постійні 

всього один раз, у слонів зміна зубів відбувається протягом усього життя.
• Слони можуть отримувати сейсмічні сигнали за допомогою чутливих клітин 

ніг. Ці вібрації, викликані ударами об землю, проходять в середнє вухо слона 
через кістки передніх кінцівок. Вловивши сейсмічний сигнал тривоги, слон діз‑
нається про наближення хижака і стає в захисну стійку.
• У всьому наземному світі слони вважаються найбільшими тваринами, однак 

у порівнянні з китами вони більше нагадують гномів. Для порівняння: язик бла‑
китного кита важить стільки ж, скільки один дорослий слон.
• Слони можуть переміщатися тільки вперед або назад і не можуть бігати 

галопом або стрибати. Слон є настільки важким, що він не має можливості ві‑
дірвати від землі всі чотири кінцівки одночасно.
• Усупереч поширеному міфу слони не бояться мишей. Однак вони бояться 

мурах і бджіл. У результаті фермери з деяких африканських країн використову‑
ють бджолиний вулик для захисту своїх полів від набігів слонів.
• Слонам не чужі людські емоції. Вони вміють сумувати і плакати, посміхатися 

і сміятися, скаржитися і співчувати. Вони відчувають почуття втрати, скорботи, 
а також здатні плакати. Слони пам’ятають і оплакують своїх рідних і близьких 
навіть через багато років після їх смерті. Коли помер чоловік на ім’я Лоуренс 
Ентоні, автор книги «Шепіт слона», який врятував життя багатьом тваринам, 
ціле стадо слонів прийшло до його будинку, щоб попрощатися зі своїм другом.

• Також у стадах слонів прийнято ховати померлих родичів. Коли хтось із 
стада хворіє, здорові особини доглядають за ним і приносять йому поїсти. Після 
смерті тварини його родичі протягом якогось часу намагаються повернути його 
до життя за допомогою тієї ж їжі та води. Коли стане ясно, що слон вже не 
встане, його ховають, викопуючи невелику яму і закидаючи її гілками і брудом. 
Потім ще пару днів стадо чергуватиме біля місця поховання. Тварина, яка дру‑
жила з померлим, може навіть впасти в депресивний стан через його смерть. 
Так само роблять, якщо випадково знайдуть померлого слона. Були неймовірні 
випадки, коли слони ховали померлих людей так само, як і своїх родичів.
• Слони видають кілька видів звуків, найвідоміший з яких гучний трубний 

звук. Так слони показують, що хвилюються, журяться або проявляють агресію. 
Слони можуть почути один одного на відстані до 10 кілометрів.
• У народі вважається, що у слонів чудово розвинена пам’ять. Це твердження 

має під собою реальну основу. Справа в тому, що у слонів формується образ 
знайомого просторового оточення, так звана когнітивна карта. На наявність хо‑
рошої пам’яті у слонів також вказує їх здатність відстежувати місцезнаходження 
членів своєї сімейної групи.
• Хобот слона має понад 40 тисяч м’язів. Незважаючи на те, що слонячий хо‑

бот вельми великий (його вага становить близько 180 кілограм), слон дуже 
спритно ним користується і може захоплювати дуже маленькі речі, наприклад, 
рисові зерна.
• Історії про те, що слони, поїдаючи зрілі плоди дерева марула, п’яніють і по‑

чинають буянити, є міфом. Тварини не підбирають перестиглі плоди, що впали 
на землю і в яких міститься найбільше спирту. Навіть якщо слон візьме плід 
марули, йому знадобиться з’їсти близько 1400 штук, щоб захмеліти.

Розалія КРАСІВСЬКА

Захисники тварин закликають звернути увагу на проблеми слонів. Уперше Всесвітній день захисту 
слонів у зоопарках був відзначений у 2009 році, тоді ж активісти руху визначили свої основні 
завдання, головне з яких – звільнення всіх слонів світу з неволі. 

День захисту слонів у зоопарках не входить до числа офіційних. Однак його ініціатори збираються 
боротися за те, щоб ООН формально внесла його в календар дат. До речі, 20 вересня відзначається 

ще один День захисту слонів. Він присвячений усім слонам світу, а не тільки тим, які живуть у зоопарках. 
Слони – найбільші сухопутні ссавці, створені для відкритих просторів. Ці високорозвинені тварини 

об’єднуються у великі родини з тісними взаєминами, спілкуючись один з одним навіть на відстані. У день 
вони проходять по кілька кілометрів, долаючи пустелі, річки, ліси і савани. У неволі ці тварини виявля‑
ються позбавлені всього цього і живуть неповноцінним життям. Крім того, слони нерідко страждають від 
жорстоких методів дресирування, які до цих пір застосовуються у деяких регіонах.

У День захисту слонів в зоопарках захисники тварин організовують різноманітні просвітницькі заходи, 
розповідаючи людям про слонів, про їх звичний способі життя і про те, як важко їм у неволі. У США ця 
акція проводиться вже кілька років і встигла принести перші результати: близько у 20 зоопарках закрили 
або збираються закрити павільйони зі слонами; 11 зоопарків перемістили 14 слонів у природні заповідни‑
ки, створені спеціально для цих тварин.

цікаві Факти про слоНів

http://vse-krugom.ru/slony-oni-takie/

харківські стУдЕНти пЕрЕмогли в коНкУрсі NASA, розробивши систЕмУ виявлЕННя лісових пожЕж
На хакатоні NASA (форумі розробників) 

в Кропивницькому перемогла команда харківських 
студентів‑програмістів «SpaceTeam», яка представи‑
ла проект, що допоможе ефективно боротися з лі‑
совими пожежами, пише kr.depo.ua.

Студенти Ніл Лучко, Ілона Зелінка, Богдан 
Голощапов, Ярослав Бершадський і Дмитро 
Кухаренко навчаються на кафедрі комп’ютерних 
систем та мереж Національного аерокосмічного уні‑
верситету «ХАІ». Прототип системи виявлення по‑
жеж у лісі, який переміг у хакатоні, дав їм шанс по‑
трапити на міжнародний етап конкурсу і поборотися 
за участь в одному із запусків на мисі Канаверал 
(США, штат Флорида).

Роботу своєї системи виявлення пожеж студенти 
зняли на відео: розпалили багаття, показали датчик 
і сайт, які збирають сигнали про пожежу. Портал на 
даний момент знаходиться на етапі розробки і не 
доступний широкому загалу. 

Принцип роботи винаходу простий: в лісі або 
навколо торфовищ розміщуються датчики, які 
фіксують температуру, вологість і задимленість. 
Якщо котрийсь із показників перевищено, датчик 
відправляє дані на концентратор, a вже звідти 
сигнал спрямовується на сервер. Згодом повідом‑
лення про задимленість чи пожежу з’являється 
й на сайті. 

«Веб‑сторінка буде доступна не тільки лісовому 
господарству або рятувальникам, а й всім людям. 
На карті можна буде побачити всі датчики, які роз‑
міщені в лісі, а також метрологічні дані за різні пе‑
ріоди часу – 5, 10, 30 днів. На порталі можна буде 
подивитися радіус пожежі і напрямок вітру, а також 
дізнатися, як безпечно покинути ліс, якщо там поча‑
лася пожежа», – говорить Ніл Лучко.

Дізнатися про пожежу в лісі можна буде й на 
смартфоні – харків’яни розробили спеціальний до‑
даток для Android. Студенти акцентують увагу на 

виявленні пожеж на ранніх стадіях, тому вважають, 
що датчики потрібно встановлювати на відстані 
30 см від землі, щоб тут же дізнаватися про най‑
меншу задимленість. Датчики передаватимуть сигнал 
про пожежу на 12‑кілометрову відстань.



ОСТРІВ ІНОПЛАНЕТНИХ ПЕЙЗАЖІВ
Острів Сокотра – одне з найдивовижніших 
місць на Землі. У жорстких пустельних умовах 
тут вижили унікальні представники рослинного 
і тваринного світу.

Острів Сокотра є частиною держави Ємен. Він роз‑
ташований у північно‑західній частині Індійського 

океану на відстані 250 км від узбережжя Африки, 
а також близько 350 км від Аравійського півострова. 
Входить до складу однойменного архіпелагу Сокотра. 
Скромні розміри острова – 134 км в довжину і 43 км 
в ширину – не заважають йому входити в число най‑
важливіших центрів біологічного різноманіття.

У перекладі з санскриту «Sokotra» означає «ос‑
трів блаженства». І з цим легко погодитися: буйство 
ботанічної чарівності сусідить тут з ізоляцією, тишею 
і величезними білосніжними пляжами.

природа острова сокотра
Аеропорт на острові з’явився лише в 1999 році, 

тому поселення та ландшафти протягом довгих ро‑
ків залишалися осторонь натуралістичних і торованих 
туристичних маршрутів. І лише наприкінці 90‑х років 
цей острів привернув до себе увагу тих, кого цікави‑
ли, в першу чергу, збереження унікального природ‑
ного середовища та економічний розвиток острова. 
Завдяки своїй природі, яка збереглася з доісторичних 
часів, острів приваблює не тільки фахівців і вчених, але 
і любителів екотуризму та спокійного відпочинку.

Острів знаменитий своїм незвичайним ландшафтом, 
який можна прийняти за декорацію до фантастичного 
фільму про неземну цивілізацію. На сході і в центрі 
острова переважають гірські гряди з загостреними 
вершинами, що здіймаються в небо на висоту понад 
1 500 метрів. Гірські долини являють собою цілющі зе‑
лені оазиси. Круті схили, що нависають над рівнинним 
узбережжям або прямо над бурхливими хвилями, вап‑
някові плато, розташовані на перетині всіх вітрів – все 
це дивовижні пейзажі Сокотри.

Острів Сокотра – це шматок африканського конти‑
ненту з гірським рельєфом. Ця частина континенталь‑
ної плити відокремилася від Африки близько 6 млн. 
років тому. Опинившись в ізоляції, без впливу зовніш‑
нього світу, місцева природа розвивалася власним 
шляхом, набуваючи при цьому унікальних рис.

Розташування острова створило тут 
прекрасні умови для проживання вели‑
кої кількості рідкісних зразків флори 
і фауни. Всі наземні молюски, що меш‑
кають тут, 90% рептилій і третина рос‑
лин є ендеміками, тобто зустрічаються 
тільки на цьому острові. 

Популяція ендемічної орнітофау‑
ни є найбільшою на території всього 
Близького Сходу. На острові мож‑
на зустріти близько 140 різновидів 
пернатих. До ендеміків відносяться: 
сокотрійський шпак, сокотрійський 
нектарник, сокотрійський горобець і сокотрійський зо‑
лотокрилий зубонос.

Морські глибини небагаті ендеміками, але унікаль‑
ність цих мешканців в тому, що вони являють собою 
своєрідний «коктейль» з різноманітних видів, який ви‑
ник на стику трьох великих областей: Східної Африки, 
Аравії та Індо‑Тихоокеанського регіону.

А ось унікальних за своєю природою рослин на 
острові налічується приблизно 800 видів. Дослідники 
стверджують, що такі рослини залишилися ще від 
найдавнішої земної флори, яка на самому материку 
зникла мільйони років тому. Найвідомішими з них 
є драконове дерево, огіркове дерево і троянда пустелі 
(Аденіум Сокотранум), що нагадує ногу слона, при‑
крашену ніжними рожевими пагонами.

У стародавніх легендах говориться, що в драконо‑
вих деревах тече кров драконів, яка володіє найдавні‑
шою магією і дивовижними цілющими властивостями. 
Смола цього дерева має червоний колір, її активно 
використовують в косметиці та медицині. Драконове 
дерево славиться не тільки незвичайним кольором 
смоли, але й оригінальною формою стовбура і крони. 

За своєю формою вони нагадують величезні гриби, які 
ростуть прямо посеред пустельної місцевості.

Огіркове дерево можна побачити тільки на острові 
Сокотра. Воно являє собою єдиний у світі вид дерево‑
видної рослини сімейства гарбузових. Своїм виглядом 
дерево нагадує баобаб: стовбур товстий та м’ясистий, 
до метра в діаметрі, гілки невеликі. Назву свою огір‑
кове дерево отримало завдяки плодам, схожим на 
огірки, але ці плоди усипані великою кількістю шипів. 
Раніше це унікальне дерево часто зустрічалося на те‑
риторії острова, але через активне використання його 
в господарських цілях чисельність огіркового дерева 
істотно скоротилася.

Троянда пустелі (Аденіум Сокотранум) зовсім не 
схожа на троянду, але все одно прекрасна. Ця росли‑
на вважається однією  з найкрасивіших квіток пустелі. 
Стовбур дерева м’ясистий і товстий, може включати 

в себе кілька зрощених стовбурових від‑
ростків. У висоту рослина може досягати 
3,5 метрів, а діаметр може перевищувати 
2,4 метра. Одні представники виду можуть 

рости у висоту, а інші – в ширину, нагадуючи плоску 
бочку. Короткі гілки дерева формують крону, прикра‑
шену рожевими квітами. Унікальність дерева полягає 
в тому, що воно не вимагає абсолютно ніякого ґрунту, 
що дозволяє рослині проростати прямо на скелях.

НасЕлЕННя острова сокотра
Колись острів вважався краєм землі. Розбурхане 

море біля берегів острова загрожувало мореплавцям 
штормами і мілинами, а його жителі, як вважалося, 
могли керувати вітрами, за допомогою яких вони при‑
ганяли пропливаючі повз кораблі до берега і грабува‑
ли їх. Але знаходилися й такі сміливці, які не боялися 
ризикувати власним життям, аби зустріти небачені ба‑
гатства острова.

І древні римляни, і єгиптяни, і греки – всі користува‑
лися скарбами природного світу острова Сокотра. Тут 
добували ладан, ароматичні смоли, цілющий екстракт 
алое і «Драконову кров» (сік драконового дерева). 
Також знаходилися шукачі пригод, які, незважаючи на 
легенди про моторошних вартових острова (гігант-
ські змії, що живуть в місцевих печерах), приїж‑
джали на ці землі за багатою здобиччю. Про багатства 
Сокотри мріяли і Олександр Македонський, і цариця 
Шеви, і Марко Поло.

Що стосується жителів острова Сокотра, то вони 
дуже самодостатні і життєрадісні люди, незважаючи на 
досить складні умови проживання. Корінне населення 
Сокотри, говорить діалектами місцевої неписемної со‑
котрійської мови, що належить до сучасних південно‑
аравійських мов семітської групи, а також арабською 
мовою. Остров’яни займаються скотарством, виловом 
риби та коралів.

Сокотра має всесвітнє значення завдяки своєму 
біологічному різноманіттю, еволюційній унікальності 
та суспільно‑культурній спадщині. На знак визнання 
унікальної культури архіпелагу Сокотра, а також до‑
кладених величезних зусиль щодо його збереження 
уряду Ємену в 2003 році він був включений ЮНЕСКО 
у Всесвітній список біосферних резерватів у рамках 
програми «Людина і біосфера».

Найбільш сприятливим часом для відвідування ост‑
рова є період з грудня по квітень. Щоб дістатися до 
столиці Сокотри, міста Хадібо, необхідно прилетіти до 
столиці Ємену, Сана, і пересісти тут на літак місцевої 
авіакомпанії, що прямує в Хадібо. Через тривалий кон‑
флікт у материковому Ємені авіарейси з Сани та Адена 
літають нерегулярно. Існує інформація про нещодавнє 
відкриття рейсів до Сокотри з Абу‑Дабі. Морем до 
Сокотри можна дістатися кораблем протягом одного 
дня з Салали (Оман).

Ольга ІЛЬКІВ

Драконові дерева  
Фото: http://tur-katalog.u/wp-content/uploads/
2016/12/c1683ce95ce1c2cde420e7ebe8b1179c.jpg

Огіркове дерево
Фото: http://ar.unirazzi.com/tags/

Троянда пустелі
Фото: http://udivitelno.com/mesta/

item/392-ostrov-sokotra-jemen-foto



ТВЕРЕЗЕ ЖИТТЯ

МІЖРЕгІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ  
«СТЕПОВІ ПЕРЛИНИ РІДНОгО КРАю»

чомУ люди вмирають  
У молодомУ віці?

Поговоримо про алкоголь. Це дуже погана 
й небезпечна речовина. У людей, залежних від 
алкоголю, організм з часом стає слабким, погір‑
шується пам’ять, з’являються проблеми з печін‑
кою та багато інших захворювань. А ще бувають 
випадки, коли через надлишок алкоголю в орга‑
нізмі люди помирають. Нерідко це трапляється 
у досить молодому віці.

Ті особи, які вживають алкоголь, відштов‑
хують від себе оточуючих. Таких людей можна 
відрізнити від тверезих за їхнім зовнішнім ви‑
глядом: вони мають поганий запах, відчувають 
загальмованість сприйняття, на шкірі можна по‑
бачити висипи. Але твереза, інтелігентна людина 
просто не може мати такий вигляд!

життя заНадто прЕкрасНЕ,  
щоб витрачати його  

На алкоголь!
У наш час є відомі зірки, які не вживають 

алкоголю. Наприклад, всім відома Дженніфер 
Лопес. Вона не вживає алкоголю, бо вважає, 
що він псує шкіру. Їй вже 47 років і вона вигля‑
дає чудово.

Напевно, багато з вас дивилися фільм «Маска». 
У головній ролі там Джим Керрі. До речі, він теж 
не вживає алкогольних напоїв. Адже Джим Керрі 
якось промовив відомі слова, які стали сучасним 
девізом тверезості: «Життя занадто прекрасне, 
щоб витрачати його на алкоголь».

Американська зірка реаліті‑шоу, актриса та 
фотомодель Кім Кардаш’ян теж не вживає ал‑
коголю, на відміну від своїх сестер і мами. Їй не 
подобаються люди в сп’янілому стані.

Утім, не лише відомі зірки не вживають ал‑
коголю. Спиртних напоїв також не вживав всес‑
вітньо відомий лікар‑хірург та письменник Федір 
Углов. Навіть в свої 104 роки він успішно провів 
операцію. Уявляєте? У такому поважному віці 
в нього зовсім не тремтіли руки.

шокУюча правда  
або здоровий позитив?

Позитивно й дуже важливо те, що в наш час 
є багато людей, які пропагують здоровий спо‑
сіб життя та тверезість. Наприклад, в нашій дер‑
жаві давно діє громадська організація «Твереза 
Україна». Її небайдужі активісти постійно прово‑
дять зустрічі, бесіди та інші соціально важливі 
заходи у школах, аби довести всім дітям і під‑
літкам, що алкоголь не приведе до щасливого 
майбутнього, що він приносить тільки шкоду. 
Щоб усі охочі могли на власні очі пересвідчи‑
тися у тому, наскільки небезпечним є вживання 
алкоголю, деякі організації запрошують до шко‑
ли цих залежних осіб та їхні сім’ї. Саме у такий 
спосіб, тобто шокуючою правдою, активісти на‑
магаються показати оточуючим шкідливий вплив 
на організм цього «зеленого змія»…

Тверезий і здоровий спосіб життя багатьох 
відомих особистостей особисто мене надихає на 
позитив та є чудовим прикладом для багатьох із 
нас. Отож, давайте будемо вести тверезий спосіб 
життя. І тоді для кожного з нас воно неодмінно 
стане веселим та успішним.

ГІльда ШІНАН, 
член гуртка «Медіакультура»  

Центру дитячої та юнацької творчості № 5 
Харківської міськради, 6 клас

Уже вісім років вихованці гуртків «Юні охоронці 
природи» та «Основи гідробіології» комунально‑

го закладу «Кіровоградський обласний центр еколо‑
го‑натуралістичної творчості учнівської молоді», учні 
Долинського та Олександрійського районів працю‑
ють над реалізацією міжрегіонального освітнього 
проекту «Степові перлини рідного краю» (керівни-
ки: Стеблина Ольга Олександрівна та Федоров 
Вадим Миколайович). Цей проект єдиний в Україні.

У своїй роботі ми:
• вивчаємо, досліджуємо та збираємо матеріал 

про природу рідного краю: типи природних ланд‑
шафтів, найтиповіших представників флори та фа‑
уни, їх систематичну, морфологічну та екологічну 
характеристики; найтиповіші мінерали рідного краю, 
історію їх походження та географію розташування 
на території краю; гідрологічну мережу краю;
• виявляємо природні об’єкти, що мають особли‑

ву наукову цінність;
• вивчаємо процеси змін природного довкілля 

унаслідок людської діяльності;
• вивчаємо історію, культуру та господарську ді‑

яльність рідного краю;
• популяризуємо знання про свій край;
• розробляємо шляхи екскурсійних пішохідних 

маршрутів.
Нині експедиційні подорожі, в яких ми беремо 

участь, стали традиційними. У нас спільна мета, 
спільні завдання, сформований дружній учнівський 
колектив.

За вісім років реалізації проекту його учасники про‑
вели 25 експедицій, з яких п’ять пройшли по території 
Долинського району, три – по Олександрійському та 
Онуфріївському районах, шість – по Чорноліському 
лісовому масиві Знам’янського району, одна в Ново‑
Георгіївському лісництві Світловодсього району 
Кіровоградської області, дві в Запорізькій області 
з відвідуванням о. Хортиця.

У ході експедицій юні екологи вивчали флору 
та фауну Чорного лісу, дослідно‑селекційного ден‑
дрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки», 
Гурівського лісу, гідробіонтів річки Інгулець з її при‑
токами, геологічні пам’ятки, степові заповідні урочи‑
ща з унікальними природними комплексами.

Учасники проекту знайомилися також з робо‑
тою ряду промислових об’єктів: Криворізького 
гірничо‑збагачувального комбінату окисле‑
них руд, Олександрійського цукрового заводу, 
Костянтинівського вугільного розрізу, Кремечуцької 
та Запорізької ГЕС. Побували ми також в Павлиській 
школі, де працював всесвітньо відомий педагог 
В.О. Сухомлинський.

Під час експедицій ми навчилися описувати кра‑
єзнавчі об’єкти, оформляти польовий зошит та що‑
денник досліджень за обраною темою, провели різ‑
номанітні польові фізико‑географічні дослідження 
та спостереження, навчилися орієнтуватися в густо‑
му лісі та долати різноманітні перешкоди.

Під час камеральної обробки ми уточнюємо ви‑
значення описаних і фотодокументованих видів рос‑
лин і тварин, складаємо флористичні і фауністичні 
списки, створюємо карти розповсюдження рідкіс‑
них видів рослин і тварин, працюємо над система‑
тизацією записів польового щоденника, оформлен‑
ням бланків опису видів, угруповань і природних 
комплексів.

Матеріал, зібраний під час різноманітних експе‑
дицій, використовується для підготовки до акцій, 
конкурсів, на заняттях гуртків та уроках.

Учасники експедицій захищають дослідницькі 
роботи, підготовлені за матеріалами експедицій, по‑
ходів та екскурсій, на обласних та всеукраїнських 
інтелектуальних конкурсах. Ці роботи відзначені 
грамотами і подяками Національного еколого‑нату‑
ралістичного центру учнівської молоді.

Вихованці гуртків неодноразово ставали пере‑
можцями обласних етапів всеукраїнських масових 
заходів: «В об’єктиві натураліста», «Птах року», 
«Чисті джерела», «Біошит», «Юний дослідник». 
Протягом чотирьох років поспіль займали перші міс‑
ця в природоохоронній акції «Ліси для нащадків».

Учасники проекту зайняли друге місце 
у Всеукраїнському конкурсі дослідницько‑експе‑
риментальних робіт з природознавства «Юний до‑
слідник», перше, друге та третє місця у конкурсі 
«В об’єктиві натураліста», які в різні роки прохо‑
дили в Ялті, Києві, Миколаєві. У цьому році ми та‑
кож будемо презентувати власні творчі роботи на 
Всеукраїнському конкурсі в «В об’єктиві натураліс‑
та» в Чернівцях.

Також учасники проекту неодноразово представ‑
ляли досягнення юних дослідників Кіровоградщини 
на всеукраїнських зборах учасників екологічних екс‑
педицій, ботаніків, зоологів та виборювали призо‑
ві місця.

У 2015 році гуртківці повернулися переможцями 
з VIII Всеукраїнського конкурсу благодійних проек‑
тів «Добро починається з тебе», фінал якого прохо‑
див у місті Києві, зайнявши перше місце в номінації 
«Екологічні проекти».

Ми є активними учасниками обласних учнівських 
конференцій, на яких вже протягом двох років пре‑
зентуємо результати своєї роботи. Свої досягнення 
ми висвітлюємо в районній та обласній пресі, а також 

на нашому сайті http://mizhregionalnyi-proekt.
edukit.kr.ua. Це 20 статей в газеті «Освітянське 
слово», 23 в «Долинських новинах», 1 в часописі 
«Світ лісу».

Робота з вивчення рідного краю триває. У нас 
ще багато планів на майбутнє, які ми прагнемо реа‑
лізувати. Робота в рамках проекту, крім конкретних 
результатів, приносить й емоційне задоволення, бо 
саме під час таких експедицій можна відірватися від 
повсякденних турбот, відпочити фізично й мораль‑
но, набратися нових сил та енергії.

Мирослава ЛАЗАРЧУК, 
вихованка гуртка «Основи гідробіології»  

комунального закладу «Кіровоградський обласний 
центр еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді»,  
учениця 10 класу комунального закладу 

«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2 імені А.С.Макаренка  

Долинської районної ради» 

Що таке тверезість? У першу чергу, це невживання алкоголю, тютюну, наркотиків. Також це 
чистота роздумів, продумані дії та вчинки. Твереза людина, як правило, успішна й здорова. 
Це людина, в якої багато друзів, є сім’я, вона критично оцінює різні життєві ситуації, вміє 
отримувати нову і корисну інформацію для себе. Бути тверезим – це також почувати себе 
здоровим, без різних захворювань.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «гОЛОСІЇВСЬКИЙ»

Загальна площа НПП «Голосіївський» нині 
становить 10 988,14 га. Парк складається 

з кількох частин різного розміру, які розташовані 
у Голосіївському районі, а також цілісного масиву, 
який знаходиться у Святошинському, Оболонському 
та Подільському районах м. Києва.

НПП «Голосіївський» є багатофункціональною 
установою природно‑заповідного фонду. Разом із 
виконанням природоохоронної та науково‑дослід‑
ницької функцій, парк займається організацією від‑
починку в природних умовах з додержанням режиму 
охорони заповідних природних комплексів та об’єк‑
тів, проводить еколого‑просвітницьку роботу.

природа
Національний природний парк «Голосіївський» 

розташований у правобережній частині м. Києва 
і охоплює північну частину Лісостепу (Голосіївський 
адміністративний р-н), решта території пре‑
зентує південь лісової зони (Київське Полісся). 
Широколистяні, мішані та хвойні (соснові) ліси різ‑
ного ценотичного складу займають більше 90 % від 
загальної площі парку.

Лісостепова частина включає ділянки широколис‑
тяних лісів (Голосіївський ліс разом із прилеглими 
Голосіївським парком ім. Максима Рильського та 
урочищами Теремки і Бичок), надзаплавну тера‑
су Дніпра, вкриту переважно сосновими та сосно‑
во‑дубовими лісами, та лісо‑болотний комплекс в до‑
лині невеличкої річки Віти, що є притокою Дніпра.

Голосіївський ліс – унікальний масив широколис‑
тяних, переважно дубово‑грабових, лісів, який зберіг‑
ся на пагорбах Київського лесового плато. Пагорби 
розрізаються численними глибокими ярами та бал‑
ками. У деяких з них на поверхню виходять ґрунто‑
ві води у вигляді джерел, що утворюють струмки, 
на яких створено каскади ставків – Голосіївський, 
Горіхуватський та Китаївський. Найбільш відо‑
ме джерело неподалік від Голосіївського Свято‑
Покровського монастиря має статус пам’ятки приро‑
ди, а серед монастирських паломників воно відоме 
як цілюще.

Візиткою Голосіївського лісу є вікові дуби, гру‑
пи яких можна зустріти у різних частинах урочища. 
Кілька десятків дубів мають обхват 4,5 м і більше, 
а їх вік перевищує 400 років. Навесні Голосіївський 
ліс вкривається різнокольоровим килимом перво‑
цвітів, зокрема тут зростають такі рідкісні види, як 
підсніжник білосніжний (Червона книга України – 
ЧКУ), рясти порожнистий, проміжний та ущільнений, 
проліска дволиста. З цим масивом пов’язані такі 
види із ЧКУ, як коручка пурпурова, коручка мороз‑
никовидна, лілія лісова та інші.

історико-кУльтУрНі пам’ятки
Назву національний природний парк 

«Голосіївський» отримав від назви історичної місце‑
вості, розташованої в південній правобережній ча‑
стині м. Києва і відомої з XVI–XVII ст.

Історія розвитку Голосіїва тісно пов’язана з по‑
статтю видатного релігійного, суспільного та полі‑
тичного діяча Петра Могили. Саме він 1631 року 
заснував тут скит, який отримав назву Голосіївська 
пустинь і згодом став літньою резиденцію київських 
митрополитів. У 90‑х роках ХХ ст., після кількох 
десятиліть запустіння і повної руйнації у радянські 
часи, пустинь відновила функціонування і отримала 
статус самостійного Свято‑Покровського монастиря. 

30 числа кожного місяця відбувається паломництво 
(до кількох десятків тисяч вірян) до могили мо‑
нахині Аліпії, відомої подвижниці ХХ ст. (1905–
1988 рр).

Із західного боку Голосіївського лісу з територі‑
єю парку межує інший монастир – Свято‑Троїцький, 
або Китаївська пустинь (від назви історичної міс-
цевості Китаїв). За наявними документами історія 
обителі починається з початку ХVIII ст. Невдовзі пу‑
стинь отримала неофіційну назву «Київський Афон» 
і стала місцем паломництва. Ансамбль Свято‑
Троїцького монастиря ХVIII‑XIX ст., а також окремі 
його споруди занесені до реєстру пам’яток архітек‑
тури та містобудування.

Китаївська пустинь відома своїми подвижника‑
ми, серед яких виділяється преподобний Досифей 
(Дар’я Тяпкіна, яка з юнацького віку і до кінця 
життя волею обставин видавала себе за чолові-
ка і набула слави великого преподобного старця).

Неподалік від Свято‑Троїцького монастиря на те‑
риторії парку є стародавні печери. Зараз вони ча‑
стково відновлені і відкриті для відвідувачів. Біля 
входу в печери обладнаний невеликий оглядовий 
майданчик, з якого відкривається мальовнича пано‑
рама із монастирем та вкритими лісом пагорбами.

І Голосіївська, і Китаївська пустині мають багату 
історію, відомі далеко за межами Києва і є місця‑
ми паломництва. Поблизу кожного з цих монасти‑
рів, в межах парку, є каскади ставків та обладнані 
купальні.

У південній частині парку серед пам’яток істо‑
рії найбільше зацікавлення у відвідувачів виклика‑
ють споруди Київського укріпленого району (КиУР, 
1929–1935 рр.), який склав першу лінію оборони 
Києва у 1941 році. У межах парку розташований 
фрагмент Південної ділянки КиУР – Батальйонного 
району оборони № 14. Елементи КиУР є також на те‑
риторії Святошинсько‑Біличанського масиву парку.

Подіям Другої світової війни та обороні Києва 
присвячено два меморіальні комплекси: в урочищі 
«Лісники» (південна частина парку) та поряд із 
корпусами Національного університету біоресурсів 
і природокористування (центральна частина).

Популярним місцем відпочинку мешканців міста 
є Голосіївський парк імені М.Т. Рильського із атрак‑
ціонами, закладами харчування, дитячими майданчи‑
ками та іншою рекреаційною інфраструктурою.

У безпосередній близькості до парку є й інші 
привабливі для туризму та відпочинку об’єкти: 
Національний комплекс «Експоцентр України»; 
Національний музей народної архітектури та побуту 
України під відкритим небом у Пирогові; музей при 
Головній астрономічній обсерваторії НАНУ (засно-
вана 1944 р.); музей при Інституті бджільництва ім. 
П.І. Прокоповича НААНУ; літературно‑меморіальний 
музей ім. М.Т. Рильського та ін.

Сусідство з житловими масивами обумовлює 
з одного боку величезний попит місцевого населен‑
ня на відпочинок, а з іншого – наявність значного 
рекреаційного навантаження на екосистеми парку.

НПП «Голосіївський» намагається збалансувати 
дію цих факторів: створити умови для організованого 
туризму і відпочинку та відвести потоки відвідувачів 
від заповідних ділянок. На території НПП облаштова‑
но місця для короткотривалого відпочинку, створено 
мережу еколого‑пізнавальних маршрутів. Крім того, 
налогоджено співпрацю із турклубами та іншими про‑
фільними організаціями в галузі екологічного та ак‑
тивного туризму (в тому числі дитячого), а також 
проведення спортивних змагань, фестивалів.

Еколого-пізНавальНі стЕжки
Важливим інструментом екологічного освітньо‑

го‑виховного процесу є екологічні стежки, які роз‑
робляються для різних вікових груп. У центральній, 
найбільш відвідуваній, частині парку розроблено 
еколого‑пізнавальні стежки: «Теремківський ліс», 
«Голосіївські схили біля Дідорівських ставків», 
«Від Феофанії до Дідорівки», «Китаївські озера 
Голосіїва». Для найменших відвідувачів парку роз‑
роблено стежку «Перстень Мавки» із своєю леген‑
дою та екологічною грою в «Чарліссі».

У південній частині парку розробляються 
екостежка, присвячена спостереженню за птахами, 
а також комбінований пізнавальний маршрут із істо‑
ричною складовою. У Святошинсько‑Біличанському 
масиві в процесі розробки ще дві нові екологічні 
стежки: поблизу Пущі‑Водиці та у Біличах.

Ольга КРИЖАНІВСЬКА

Національний природний парк «Голосіївський» – єдиний в Україні та один з небагатьох у світі 
національних парків, розташованих в межах мегаполісів. Історія його створення бере свій початок 
ще у 80-х роках минулого століття. Але офіційно він був оголошений національним природним 
парком лише у 2007 році Указом Президента від 27 серпня.


