Зразок оформлення паспорту учнівського(шкільного) лісництва
Паспорт
Дорогинського учнівського лісництва
Адреса, телефон, е-шаі1: Київська область, Фастівський район, село Дорогинка, вул..
Центральна 15 тел. 43-3-23 stukalnina@gmail.com
Учнівське лісництво створене в 2004 році. В ньому навчається 25 учнів
Працює на базі Дорогинського лісництва

ДП „Фастівське лісове господарство”;

Дорогинського закладу загальної сеередньої освіти І-ІІІ ступенів
Закріплено: лісові культури -3 га, лісовий розсадник - 0,2 га, 2 короба, патрулювання на
площі -1400 га, шкілка декоративних рослин 0,3 га.
Навчально-матеріальна база:

кабінет учнівського лісництва, кабінет лісової

справи, куточок охорони природи, кабінет біології, лісогосподарська техніка, інвентар
тощо.
Керівник учнівського лісництва: Стукал Ніна Іванівна – директор Дорогинського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст, вчитель біології, спеціальність за дипломами:
лісове господарство, вчитель біології.
Відповідальний спеціаліст від лісового господарства за діяльністю учнівського
лісництва: Прокопюк Леонід Никифорович - головний лісничий ДП «Фастівський
лісгосп», Педченко Віталій Сергійович- помічник лісничого Дорогинського лісництва
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господарства: гурток
Участь у конкурсах, змаганнях, акціях природоохоронного та екологічного
спрямування- щороку, постійно;
Виконання науково-дослідницьких робіт, експериментів, дослідів;
Тематика перспективних дослідницьких проектів:
1) Реконструкція живоплотів на території села Дорогинка;
2) Порівняльний аналіз вкорінення зелених живців різних видів деревних і
чагарникових порід;

3) Розмноження кизилу і поширення кращих його форм у місцевих умовах;
4) Вивчення кращих строків окулірування кісточкових та зерняткових порід;
5) Вогнища хвоє - листогризучих шкідників лісу та заходи боротьби з ними;
6) Моніторинг стану біотопів, утворених на лісових ставках;
Участь у науково-практичних конференціях: «Відтворимо ліси разом»,
«Краєзнавців Фастівщини», тощо.
Участь у розробці ландшафтних проектів: 1) Реконструкція живоплотів
с.Дорогинка;

2)

Аналіз

видового
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дендрологічних

насаджень

садиби

Дорогинського лісництва; 3) Створенння осінньо-зимового пейзажу на території
школи.
Додаткові дані:
На території лісництва створено мисливське господарство „Дорогинське”. Учні
беруть активну участь у відтворенні чисельності кабана, косулі, зайця. Площа водного
дзеркала двох ставків, що належать лісництву - 8 га. Ставки зариблені коропом,
карасем, товстолобиком, білим амуром.
Вирощування посадкового матеріалу способом зеленого живцювання є одним з видів
діяльності лісництва. Для укорінення живців побудовано теплиці і парники. Укорінені
живці висаджуються у шкільний відділок розсадника.
Традиції шкільного лісництва:
 щороку проводиться посвята у юні лісівники;
 постійно вшановуються ветерани лісогосподарського виробництва;
 щорічні вітання працівників лісового господарства із професійним святом;
 один раз на рік проводиться свято учнівського лісництва;
 регулярно проводяться зустрічі з працівниками держлісгоспу;
 щомісяця випуск стіннівки «Юний лісівник»;
 зустрічі із трудовими династіями Дорогинського лісництва;
 оновлення матеріальної бази навчального кабінету;
 постійне висвітлення діяльності учнівського лісництва у ЗМІ, сайтах, блогах;
 екскурсії до об’єктів природно-заповідного фонду, парки, ботанічні сади,
дендрарії.

