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DESIGNING COMPUTER-AIDED FOREST ROADS WITH ECOLOGICAL  
AND ECONOMIC CONSTRAINTS 

 

Annotation. A forest road optimization model was developed to assist a forest 

road designer with rapid evaluation of alternative road paths that minimizes the sum 

of construction, maintenance and transportation costs, subject to design features and 

environmental requirements. 

Анотація. Розроблена модель оптимізації лісових доріг для надання 

допомоги проектувальникові лісових доріг з оперативною оцінкою 

альтернативних шляхів, що мінімізують суму витрат на будівництво, 

технічне обслуговування та транспортування з урахуванням особливостей 

проекту та екологічних вимог. 

Keywords: forest roads, road optimization, ecological effect, road cost. 

Ключові слова: лісові дороги, оптимізація доріг, екологічний ефект, 

вартість дороги. 

Designing low volume forest roads in mountainous terrain involves various 

complex economic and environmental factors. The costs of construction and 

maintenance of a forest road are often major costs in timber production. And, forest 

roads potentially result in more sediment production than any other timber harvesting 

operation. Thus, a road manager should consider as many alternative alignments as 

possible to locate a feasible road alignment that minimizes construction and 

maintenance costs, and reduces environmental impact. A forest road optimization 

model has been developed to design a path between two given locations that 
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minimizes the sum of construction, maintenance and transportation costs, subject to 

design specifications, environmental requirements, and driver safety [1-3]. In the 

model, after a designer selects an initial trial route by establishing a series of 

intersection points on a 3D image of the terrain, the model algorithm locates the 

horizontal and preliminary vertical alignment and calculates total costs. Finally, the 

vertical alignment with minimum total costs is selected by using a combinatorial 

optimization technique (Simulated Annealing). For each alternative vertical 

alignment, the model minimizes earthwork costs using linear programming. To 

monitor the sediment production of the alternative alignments, the average sediment 

delivered to a stream from a road section is estimated by using a GIS-based road 

erosion/delivery model. In this study, the model was applied to an existing road 

section that had been previously designed by using traditional methods. The model 

relied on a high-resolution Digital Elevation Model (DEM) data from a LIDAR data 

set, which was generated before locating the road section on the ground [4, 5].  

Conclusions. The results indicated that this model has a potential to initiate a 

new procedure that improves the forest road design process by employing advanced 

hardware and software capability of PCs, modern optimization techniques, and 

improved remote sensing technologies and considering environmental requirements. 
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ 
ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.)НА 

ТЕРИТОРІЇ ДП «ШАЦЬКЕ УДЛГ» 
 

Анотація. Розглядаються особливості росту і розвитку, перспектива 

посадки та вирощування Лохини високорослої (Vacciniumcorymbosum L.) на 

територій ДП «Шацьке УДЛГ». 

Annotation. Features and perspectivesof development and growth of 

(Vacciniumcorymbosum  L.)  Creation plantations on the territory of government 

facility Shatske UDLG.Є 

Ключові слова:  лохина високоросла (VacciniumcorymbosumL.), ДП 

«Шацьке УДЛГ». 

          Key words: blueberry tall, State Enterprise "Shatske Educational Research 

Forestry" 

Дослідження щодо використання недеревних лісових ресурсів, особливо 

в умовах економічної кризи, необхідні у зв'язку зі зверненням світової 

спільноти до перегляду світогляду у використанні лісів, екологізації продуктів 

харчування. Використання недеревних лісових продуктів, обсяги проблеми та 

перспективи залишаються актуальними як для підприємств лісового 

господарства, так і для малого та середнього бізнесу, а також для населення. 

Лохина високоросла (Vaccinium corymbosum L.) відома під назвою 

„американська лохина", походить з Північної Америки. Садівничою рослиною 

стала лише в 30-х роках минулого століття. На американському континенті 

існує біля 20 диких різновидів лохини.  



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

13 
 

Зацікавленість вирощуванням лохини високорослої на нашому 

континенті зросло в 70-х роках минулого століття. Нині лохину вирощують в 

Іспанії, Австрії, Бельгії, Румунії, Білорусі, Україні, Польщі. 

Кількість країн, які хочуть вирощувати лохин високорослу, постійно 

зростає, хоча загальна площа плантацій у світі не перевищила 30 тис. га. 

Останнім часом серед українських виробників плодово - ягідної продукції 

зростає зацікавленість до вирощування нових перспективних культур,зокрема, і 

лохини високорослої. 

Лохина високоросла - це кущ, висота якого сягає до 3м і більше.  

Коренева система є дуже розгалуженою, але поверхневою. Коріння 

лохини високорослої, як і інших видів чорниці, не має волосків. Тому 

поглинаюча поверхня, порівняно з кореневою системою рослин, які утворюють 

волоски, значно менша - біля 10%. 

Закладені влітку, квіткові бруньки розвиваються весною, утворюючи 

бокове суцвіття. В Україні пора цвітіння найчастіше починається в першій 

половині травня і зазвичай триває 3-4 тижні. 

Ріст і розвиток ягід, в залежності від виду, триває 40-60 днів.  

Рослина починає плодоносити на 3 рік. Термін плодоношення до 30 років. 

В залежності від сорту лохини високорослої (Vaccinium corymbosum) 

родючість загальної маси ділянок становить від 3 до 6 кілограмів на кущ. 

Характеристика сортів 

Сорт 
Кількість 

кущів 
на 1 га 

Діаметр 
кореневої 
шийки(см) 

Діаметр 
ягоди 
(см) 

Висота 
куща  
(см) 

Врожайність 
(кг/га) 

Нортланд (Northland) 3177 2,2 1,5 146 12708 

Блюетта (Bluetta) 3200 2,1 2 132 11200 

Блюкроп (Blueсrop) 3189 2,4 2,1 164 15945 

Ерліблю (Еarliblyu) 3180 2,2 1,7 155 12720 
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Блюежей (Bluejay) 3175 4 2,1 216 17462 
Ягоди лохина мають кулясту сплющену форму, шкірку світло-голубого 

або голубо-чорного кольору. М'якоть ягід має зеленкувато - білий барвник, 

який є і під шкіркою і не дає їй повного забарвлення. Ягода має кисло-солодкий 

ароматний смак[1]. 

Під час достигання на кущі плоди вбирають велику кількість води, 

збільшуючи свій об'єм (в достиглих плодах до 88% води).  

Ягоди лохини високорослої дуже смачні і мають велику харчову цінність. 

Натомість енергетична цінність є незначною –57-61 ккал на 100 г. Хімічна 

характеристика ягід лохини високорослої показана у таблиці. 

Хімічна характеристика ягід Лохини високорослої(на 100 г свіжих ягід) 

Склад Ранні 
сорти 

Пізні 
сорти 

Суха речовина, г 13,34 13,44 

Органічна кислота (в перерахунку на яблучну), г 1,25 0,54 

Цукри, г 6,99 9,23 

Пектини, % 0,52 0,47 

Каротиноїди, мг 0,21 0,57 

Антоціани (в перерахунку на ціанідин), мг 808,00 1659,50 

Катехіни, мг 78,50 103,40 

Флавоноли, мг 236,80 103,40 

Неможливо не згадати лікувальних властивостей лохини. Вміст 

антоціанідів (барвник голубого кольору) впливає на покращення зору людини. 

Велика кількість дрібних насінин в ягоді сприяє кращому обміну речовин, 

особливо в людей похилого віку та дітей. Смаження, тушіння або варіння 

плодів понижує активність фітоестрогенів на 20%. Тому, якщо хочемо зберегти 
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біологічні властивості лохини, слід їсти їх сирими і якнайшвидше після збору. 

Єдиною бажаною формою консервування є заморожування.  

Лохина високоросла має особливі вимоги до ґрунту, що обмежує її 

розповсюдження. Найкраще росте на легких, кислотних і теплих ґрунтах. В 

загальному, ґрунт під лохину характеризують наступні ознаки: 

• кисла реакція (рН 3,8 - 5,5); 

• високий вміст органічної маси; 

• велика пористість; 

• вміст перегною повинен складати 3,5 - 7% і більше; 

•  високий рівень ґрунтових вод[1]. 

Отже, рівень оптимальних площ для вирощування лохини високорослої є 

обмеженим з причини особливих розсадних вимог, але ґрунтові умови 

Волинського Полісся їй підходять. 

Лохина досить вимоглива до умов зрошення. Зазвичай використовують 

систему крапельного зрошення: з’являєтьсяможливість внесення добрив і 

засобів захисту для боротьби зґрунтовими шкідниками. 

На даний час на території ДП «Шацьке УДЛГ» розташовані три 

підприємства по вирощуванню лохини: ПП «Флора» (керівник – Владислав 

Поляков), що у с.Ростань, господарство Василя Денисовця та ТОВ «Волинська 

ягідка» (керівник – Сергій Маїло), що в с.Світязь.  

У  ПП «Флора» загальна площа плодоносних кущів – більше 115 га і ще 

близько 100 га засаджено молодими саджанцями.На плантаціях підприємства 

росте близько 20 сортів лохини. В перспективних планах господарства – 

розширення лохинових садів до 1000 га.  

Василь Денисовець у 2016 році на особистому селянському господарстві 

заклав 10 га лохини 4 сортів, проведено крапельне зрошення рослин. 

Зупинятися на досягнутому господар не збирається, уже міркує, як засадити ще 

2 га кущами лохини. Для цього підготували проект та документи на 
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компенсацію коштів. Сусіднє ФГ «Агродрайв» має у володінні ще 60га, які в 

подальшому планують теж засадити лохиною. У перспективних планах 

господарів – створення кооперативу з вирощування ягід лохини. 

ТОВ «Волинська ягідка» має намір створити за три роки 260 га ягідників, 

наразі товариство висадило лохини на першій площі розміром 75 га. 

Підприємство готує документи на отримання компенсації з державного 

бюджету. 

Таким чином, загальні площі насадження лохини в Шацькому районі 

становитимуть майже 300 га. 

«Шацький район – найбільш сприятливий для вирощування лохини. 

Технологія дозволяє збирати до 20 тонн ягід з гектару», - стверджує директор 

департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко [2]. 

Крім того, вирощування лохиниє ще і економічно дуже вигідним. На 

гуртовому ринку кілограм цієї ягоди коштує 100-150 гривень. 

Висновки. Лохина високоросла найбільш інтенсивно розвивається на 

мінеральних та торф'яних ґрунтах, дуже кислих, з великим вмістом органічної 

речовини, які є поширеними на території ДП «Шацьке УДЛГ». 

Вирощування лохини високорослої на території Шацького учбово -

досвідного лісового господарства може бути високоефективним і економічно 

вигідним. Внутрішній ринок, як Волинського регіону, так і України в цілому, 

потребує насиченням продукцією побічного користування через значний попит, 

як з боку підприємств, так і населення.  

В цілому, на території ДП «Шацьке УДЛГ» можна вирощувати лохину 

високорослу як за кліматичними так і за ґрунтовими факторами. 
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АГАРИКОЇДНІ БАЗИДІОМІЦЕТИ БЕРЕЗОВИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО 

РОЗТОЧЧЯ 
 

Анотація. У березових лісах Українського Розточчя виявлено 52 види 

агарикоїдних базидіоміцетів, які належать до 26 родів 13 родин. Основну їх 

частину складають представники родин Tricholomataceae (18 видів), 

Russulaceae (11 видів), Pluteaceae (5 видів) і Cortinariaceae (4 види), а інші 

представлені 1-2 видами. Серед родів переважають Lactarius (6 видів), Mycena 

і Russula (по 5 видів) та Tricholoma (4 види). У даному  рослинному угрупованні 

добре виражені три періоди розвитку карпофорів – пізньовесняний, літній і 

осінній. Серед трофічних груп переважають мікосимбіотрофи, які 

становлять більшу половину (57,7%) видів мікофлори березняків. Ксилотрофи 

становлять 23,1%, сапротрофи підстилки – 11,5%, гумусові сапротрофи – 

7,7%. За географічними елементами мікофлори березняків Українського 

Розточчя агарикальні гриби розподіляються таким чином: мультирегіональний 

– 18 видів (34,6%), евриголарктичний – 17 (32,7%), бореальний – 10 (19,2%), 

неморальний – 7 (13,5%). 

Ключові слова: мікофлора, агарикоїдні базидіоміцити, березові ліси, 

Українське Розточчя.  

Annotation. In the birch forests of Ukrainian Roztochya were found 52 types 

of agaricoid basidiomycetes, which belong to 26 genera 13 families. The majority of 

them are represented by families of Tricholomataceae (18 species), Russulaceae (11 

species), Pluteaceae (5 species) and Cortinariaceae (4 species), while others are 

represented by 1-2 species. Among the genera majority belongs to Lactarius (6 

species), Mycena and Russula (5 species for each genera) and Tricholoma (4 

species). In this flora group, three periods of development of the carpophores are 
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well expressed – late-spring, summer and autumn. Among trophic groups 

predominate micosimbiotrophs, which make up more than half (57.7%) of species of 

micoflora in birch forests. Xylotrophs make up 23.1%, litter saprotrophs – 11.5%, 

humus saprotrophs – 7.7%. According to the geographical elements of micoflora of 

birch forests of Ukrainian Roztochya, agaric mushrooms are distributed as follows: 

multi-regional – 18 species (34.6%), evryholarktychnyy – 17 (32.7%), boreal – 10 

(19.2%), immoral – 7 (13, 5%). 

Key words: micoflora, agaricoid basidiomycetes, birch forests, Ukrainian 

Roztochya. 

Значну роль у рослинному покриві Українського Розточчя мають березові 

ліси (3,8% площі лісів регіону), створені березою (Betula pendula Roth) і які 

формують особливу екологічну нішу. Їх мікофлора до наших досліджень не 

вивчалась. Стаціонарне вивчення видового складу агарикоїдних базидіоміцетів 

березових лісів Українського Розточчя ми проводили на території заповідника 

“Розточчя” та на околицях с. Великополе Яворівського району Львівської 

області. Ці лісові насадження є одноярусні, складаються з Betula pendula з 

домішкою Populus tremula L. та Carpinus betulus L., зростають за I бонітетом й у 

віці 60-65 років сягають висоти 20-22 м, середній діаметр стовбурів – 26 см, 

зімкненість крон 0,7, запас деревної маси 22 м3/га.  Тип лісу –  D2ГДБ. Підріст 

висотою 5 м складається з Carpinus betulus, Fagus sylvatica L. і Quercus robur L. 

У чагарниковому ярусі трапляється Ribes nigrum L. Трав’яний покрив 

утворюють Galium aparine L., Calla palustris L., Urtica galeopsifolia Wierzb ex 

Opiz, Valeriana dioica L. тощо. 

У результаті наших досліджень у лісах даного типу виявлено 52 види 

агарикоїдних базидіоміцетів, які належать до 26 родів 13 родин (табл.) [1, 2]. 

Основну їх частину складають представники родин Tricholomataceae P. Heim ex 

Royzar (18 видів), Russulaceae Lotsy (11), Pluteaceae Kolt. et Royzar (5) і 

Cortinariaceae R. Heim ex Royzar(4 види), а інші представлені 1-2 видами. Серед 
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родів переважають Lactarius Pers. (6 видів), Mycena (Pers.) Rousell і Russula Pers. 

(по 5) та Tricholoma (Fr.) Staude (4 види). Характерними видами березових лісів 

є Amanita fulva (Schaeff.: Fr.) W.G. Sm., Armillaria mellea (Fr.) Karst., Conocybe 

tenera (Schaeff. ex  Fr.) Kuhn., Collybia dryophila (Bull. ex Fr.) P. Kumm., C. porrea 

(Pers. ex Fr.) Sing., Cortinarius hinnuleus Fr., Gyroporus cyanescens (Bull.ex Fr.) 

Quel., Leccinum scabrum (Bull.ex Fr.) S.F. Gray, Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton, 

Mycena inclinata (Fr.) Quel., M. sanguinolenta (Alb. et  Schwein. ex  Fr.) P. Kumm., 

Pluteus atricapillus (Secr.) Sing., Psathyrella velutina (Fr.) Konr., Tricholoma album 

(Schaeff. ex Fr.) Quel., T. Flavobrunneum (Fr.) P. Kumm., Russula coerulea Fr. і 

Volvariella spesiosa (Fr.) Sing. До числа таких, що дуже рідко траплялися (1-3 

знахідки) в досліджених лісах, слід віднести Cortinarius hemitrichus Fr. та 

Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst.  

Таблиця 1  

Розподіл видів і родів агарикоїдних базидіоміцетів березових лісів 

Українського Розточчя за родинами і порядками 

Порядок Родина Кількість 
  родів видів 

Agaricales s.str.  16 30 
 Amanitaceae 1 3 
 Bolbitiaceae 1 1 
 Coprinaceae 2 2 
 Hygrophoraceae 3 4 
 Pluteaceae 2 3 
 Strophariaceae 2 3 
 Tricholomataceae 5 14 
Boletales  4 4 
 Boletaceae 2 2 
 Gyrodontaceae 1 1 
 Paxilaceae 1 1 
Cortinariales  3 5 
 Cortinariaceae 3 5 
Russulales  2 12 
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 Russulaceae 2 12 
Poriales  1 1 
 Lentinaceae 1 1 
Всього  26 52 

 

У березових лісах добре виражені три періоди розвитку карпофорів – 

пізньовесняний, літній і осінній. Першими на пнях і повалених стовбурах 

берези з’являються ксилотрофні види – Pluteus atricapillus і P. Pellitus (Pers.ex 

Fr.) Kummer, а на ґрунті – Conocybe tenera й Collybia dryophila. На початку – в 

середині червня поодиноко починають траплятися мікосимбіотрофи – Amanita 

fulva, Laccaria laccata (Scop.ex Fr.) Berk et. Br., Lactarius rufus (Scop.) Fr. і 

Paxillus involutus (Batsch) Fr. На гнилій деревині й пнях починає плодоносити 

Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) P. Kumm. В липні мікофлора березових 

лісів поповнюється за рахунок Boletus edulis Bull. ex Fr., Clitocybe gibba (Pers. 

ex Fr.) Kummer, Gyroporus cyanescens, Lactarius piperatus (L. ex Fr.) S.F. Gray, 

Mycena pura (Pers.) P. Kumm., Russula aeruginea Lindbl., R. emetica Fr., R. foetens 

Fr., Tricholoma album тощо. З’являються і види, які характерні тільки для 

березових лісів – Lactarius torminosus (Schaeff. ex Fr.) S.F. Gray та Leccinum 

scabrum. В цей час на березових пнях плодоносить Kuehneromyces mutabilis 

(Schaeff. ex Fr.) Singer & A.H. Smith. Наприкінці серпня – на початку вересня 

починає різко зростати кількість видів, на ґрунті з’являються типові осінні 

представники Agaricales s.l. – Clitocybe candicans (Pers. ex Fr.) P. Kumm., 

Cortinarius alboviolaceus (Pers. ex Fr.) Fr., C. Hinnuleus Fr., Hygrophorus eburneus 

(Bull ex Fr.) Fr., Lactarius  aspideus Fr., L. glycyosmus Fr., Lepista saeva (Fr.) P.D. 

Orton, Marasmius epiphyllus (Pers. ex Fr.) Fr., Mycena sanguinolenta (Alb. et 

Schwein. ex Fr.) P. Kumm., Russula caerulea Fr., Tricholoma flavobrunneum 

(Pers.ex Fr.) Lund. Et Nannf і T. Saponaceum (Fr.) P. Kumm., а на деревині – 

Armillaria mellea, Psathyrella velutina (Fr.) Konr., Mycena alcalina (Fr.) P. Kumm., 

M. inclinata і Volvariella speciosa. Максимум видового складу і кількості 

утворених карпофорів агарикоїдних базидіоміцетів у березових лісах 
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характерний для осіннього періоду, який припадає на початок вересня (31 вид 

грибів). Плодоношення осінніх видів триває до приморозків за рахунок 

Armillaria mellea, Laccaria laccata, Lactarius piperatus, L. rufus, Paxillus involutus 

та Pleurotus ostreatus.  

Серед трофічних груп переважають мікосимбіотрофи, які становлять 

більшу половину (57,7%) видів мікофлори березняків. Це пояснюється тим, що 

береза належить до найбільш мікоризних, після сосни, порід. Ксилотрофи 

становлять 23,1%, сапротрофи підстилки – 11,5%, гумусові сапротрофи – 7,7%. 

За географічними елементами мікофлори березняків Українського 

Розточчя агарикальні гриби розподіляються таким чином: мультирегіональний 

– 18 видів (34,6%), евриголарктичний – 17 (32,7%), бореальний – 10 (19,2%), 

неморальний – 7 (13,5%). 

Мікофлора березових березових лісів Українського Розточчя є досить 

багатою і специфічною. Це обумовлено географічним положенням 

регіону.Загалом виявлено 52 види агарикоїдних базидіоміцетів, які належать до 

26 родів 13 родин. 
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«ЗАРІЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 
 

Анотація. Болота - стійкі екологічні системи. Їх стійкість 

забезпечується складністю та значною кількістю вхідних в них компонентів і 

взаємозв'язків. Болота важливі не лише для живучих у них організмів: звірів і 

птахів, риб і комах, рослин, грибів та лишайників. Вони відіграють 

першочергову роль для тих, хто здійснює лише частину свого життя на 

болотах. У болотах гніздяться і годуються багато птахів: тетерева, глухарі, 

рябчики, біла куріпка, кормовою базою для яких є ягоди на торфовищах. 

Болота - основні місця, де тримаються качки, гуси, лиски, журавлі, кулики, 

чаплі та інші птахи. Перелітні водоплавні птахи часто виводять потомство 

на одному болоті, відпочивають під час перельоту на іншому, а зимують за 

тисячі кілометрів-на третьому. До сьогоднішнього дня рядом провідних 

вчених, зокрема таких як: Брадіс Є. М., Бачуріна Г. Ф., Григора І. М. 

встановлено, що чисельність водоплавних птахів знаходиться у прямій 

залежності від площі ставків і боліт. Причому основним чинником, що 

визначає чисельність, є площа водної поверхні в період розмноження.  

В останні роки болота стали об'єктом пильної уваги вчених. Це не дивно, 

адже болота являють собою не лише унікальні екологічні водні системи, а й 

цінні родовища корисних копалин. До сьогоднішнього дня багато аспектів 

функціонування болотних екосистем залишаються невідомими. Тому болота 

як тип рослинного співтовариства потребують не лише всебічної охорони, а й 

фундаментального дослідження. 
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Ключові слова: болота, водоплавна птиця, гігротопи, продуктивність, 

бобер річковий. 

Marshes are sustainable ecological systems. Their stability is ensured by the 

complexity and the considerable amount of inputs and interconnections. Swamps are 

important not only for living organisms: animals and birds, fish and insects, plants, 

mushrooms and lichens. They play a primary role for those who make only part of 

their lives in swamps. In swamps nests and feeds many birds: black grouse, grouse, 

hazel grouse, white quail, a forage base for which there are berries in peat bogs. 

Swamps are the main places where ducks, geese, foxes, cranes, waders, herons and 

other birds are kept. Flight waterfowl often remove offspring in a single marsh, rest 

during a flight on the other, and winter for thousands of kilometers - on the third. To 

this day, a number of leading scientists, including such as: Bradys Ye.M., Bachurin 

G. F., Grigor I.M., found that the number of waterfowl is directly dependent on the 

area of ponds and swamps. Moreover, the main factor determining the number is the 

area of the water surface during reproduction. In recent years, swamps have become 

the object of close attention of scientists. This is not surprising, because the swamps 

represent not only unique ecological water systems, but also valuable mineral 

deposits. To date, many aspects of the functioning of marsh ecosystems remain 

unknown. Therefore, swamps as a type of plant community require not only 

comprehensive protection, but also fundamental research. 

Key words: marshes, waterfowl, hygrotops, productivity, river beaver. 

Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день питання забезпечення 

лісових масивів Житомирського Полісся в достатній кількості вологою стоїть 

досить гостро. Вологозабезпеченість лісів під час вегетаційного періоду 

знизилась майже на 60%. Як наслідок цього процесу стало всихання соснових 

та дубових насаджень в північних та центральних районах Полісся. Причиною 

всіх цих явищ є різка зміна клімату на території Поліського регіону, а також 

недостатнє волого забезпечення лісів протягом вегетаційного періоду. Озерний 
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тип болотоутворення досить розповсюджений у Житомирському Поліссі [1, 3]. 

Сапропель в елювенільній фазі змінювався торфом, частіше очеретяним, 

відкладеним очеретяними материнськими ценозами в умовах значного 

зволоження [2, 4]. Ця фаза в розвитку боліт тривала недовго і змінилася 

осоково-очеретяною, що відображала розвиток лісових боліт за низинним 

типом [1, 6]. На очеретяно-осоковому торфі, при вступі у перехідну фазу, 

зазвичай залягає осоково-очеретяно-сфагновий, а на ньому – осоково-

сфагновий торф, що відкладався відповідними фітоценозами при меншому 

зволоженні і біднішому мінеральному живленні [1, 5]. Ця частина стратиграфії 

відображає розвиток лісових боліт Житомирщини за перехідним типом. [2, 5]. 

Зміна сапропелю деревно-очеретяним торфом відзначена й іншими авторами [1, 

2]. 

Матеріали та методики досліджень. Дослідження по вивченню 

болотних екосистем Житомирського Полісся проводиись на раніше закладених 

пробних площах в умовах лісового урочища Висока Піч Корбутівського 

військового лісництва, а саме 22 – 26 та 52 квартали. При проведенні 

досліджень превірялась топографічна прив’язка квартальної мережі з метою 

визначення об’єктивності та репрезентативності досліджень. Для цього на 

досліджуваних ділянках проводили геодезичну прив’язку до місцевості. 

Під час проведення досліджень вивчались болотні екосистеми 

Житомирського Полісся, а також рослинність евтрофних боліт, гідрофізичні 

процеси болотних екосистем [1, 2, 3]. Крім цього досліджувались процеси, які 

проходять в болотних екосистемах, що в свою чергу лежать в основі утворення 

боліт Житомирського Полісся [5, 6]. Для проведення досліджень по вивченню 

болотних екосистем Житомирського Полісся було закладено п’ять пробних 

площ в умовах Корбутівського військового лісництва. Проведення обліків в 

умовах пробних площ здійснювали по прокладених маршрутах пересування в 

умовах заболоченої місцевості [4, 7]. Для проведення обліків використовували 
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методику обстеження пробних площ лісових масивів [3, 6]. Результати 

спостережень записувались в реєстраційний журнал проведення досліджень. 

Визначення ступеня заболочення території поводили згідно гідрометричної 

шкали визначення болотних екосистем [2, 3, 7]. Класифікацію болотних 

екосистем визначали за рослинами-індикаторами [2, 6, 7]. Обліки 

продуктивності деревостану, що заліснював болотні екосистеми проводили 

методом вимірювання діаметрів модельних дерев, що були відібрані для 

обліків. 

Результати досліджень. Лісові болота листяно-лісової групи включають 

угруповання, в яких переважають листяно-лісові лісоутворюючі породи, 

насамперед Alnus glutinosa, A. incana, Betula pubescens, B. pendula, Populus 

tremula, Fraxinus excelsior, Salix alba, S. fragilis. Вільхові лісо-болотні 

угруповання досить поширені на Поліссі, де їх фітоценози займають близько 

435 тис. Га. 

 Багато їх спостерігаються у притетерівських масивах і Північному 

Поліссі, де вони є характерною ознакою ландшафту. Основною 

лісоутворюючою породою є Ainus giutinosa. Менше поширені угруповання - A. 

incana, які частіше трапляються на болотах Північно - Західної частини 

Житомирської області. 

У структурі ценозів вільхових боліт найбільш зволожені вільхово-

очеретяні угруповання. Вони менш поширені, ніж вільхово-осокові, і не 

займають великих площ. За умов високого стояння води, деревостан вільхи 

розвинутий мало. У віці 40–60 років дерева досягають 16–18 м заввишки, а 

діаметр стовбурів 14–40 см. стовбури збіжисті, з погано виявленою кроною. 

Зімкнутість крон деревостану 0,5–0,8. До вільхи домішуються у невеликій 

кількості Betula pubescens і сосна звичайна. 
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Характерною ознакою цих угруповань є домінування в трав'янистому 

покриві Phragmites australis, участь якого в проективному покритті коливається 

від 20–30% у високозімкнутих дерево станах до 60–80% у малозімкнутих.  

При проведенні оцінки болотних екосистем в умовах пробних площ 

лісового урочища Висока Піч нами було досліджено стан бобрових поселень та 

його ареал існування. Одна з бобрових хат, створених в 2015 році та біологічна 

діяльність бобра річкового. 

В результаті обстеження заболоченої території лісового урочища Висока 

Піч нами було виявлено весняне поселення бобрів 2017 року, якого до цього 

часу не було. В цілому, на території урочища спостерігається стійка динаміка 

до зменшень поселень бобра річкового, внаслідок суттєвого обміління та 

пересихання природних боліт. До такого результату привело досить посушливі 

літа 2016, 2017 – 2018 років. Результати обстеження кількості поселень бобра 

річкового представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількість поселень бобра річкового на території лісового урочища 

Висока Піч в розрізі основних видів боліт (середнє за 2016 – 2018 р.р.) 

Види лісових боліт 

Облікова кількість поселень бобра 

річкового, шт. в розрізі років досліджень 

2016 2017 2018 

Листяно-лісове 6 4 4 

Вільхово-очеретяне 13 10 8 

Березово-осокове 8 5 3 

Нір05 1,18 1,27 1,20 

Як видно з результатів обстежень представлених в таблиці, можна зробити 

висновок, що кількість поселень бобра річкового в умовах лісового урочища 

Висока Піч з 2016 по 2018 рік значно зменшилась. Цьому сприяло пересихання 

частини болотних угідь і міграція дорослих особин на інші обводнені території. 
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Лісові болота урочища Висока Піч створюють екологічний вплив на 

зниження динаміки всихання лісостанів прилеглих до них лісопокритих площ 

(таблиця 2). 

Таблиця 2 

Оцінка всихання типів лісу в умовах урочища Висока Піч під впливом 

часткового або повного заболочення (середнє за 2016 – 2018 р. р.) 

Лісорослинні умови 
Середня площа всихання, га 

2016 2017 2018 

Свіжі субори та сугруди (умови В2; 

С2) 
145 217 460 

Вологі субори та сугруди (умови В3; 

С3) 
40 22 18 

Сирі субори та сугруди (умови В4; С4) 45 32 15 

Мокрі субори та сугруди (умови В5; 

С5) 
34 15 8 

Нір05 1,31 1,18 1,15 

За результатами обстежень нами було встановлено, що болотні 

лісорослинні умови є більш стійкі до всихання лісостанів, ніж умови сухих 

борів і суборів. Тому ми рекомендуємо ведення лісового господарства з 

урахуванням раціонального заболочення лісопокритої площі з метою створення 

сприятливих гідрологічних умов для ведення лісового господарства. 

Висновки: 

1. За результатами досліджень встановлено, що на території 

Житомирського Полісся переважають низинні болота з евтрофною 

рослинністю. Найбільш поширеними і досить різноманітними є трав'яні болота, 

в меншій мірі – лісові, фрагментарно – чагарникові. 

2. Встановлено, що кількість поселень бобра річкового в умовах лісового 

урочища Висока Піч з 2016 по 2018 рік значно зменшилась. Цьому сприяло 
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пересихання частини болотних угідь і міграція дорослих особин на інші більш 

обводнені території. 

3. Дослідженнями встановлено, що бобер річковий за рахунок підтримання 

гідрологічного стану на заболоченій території сприяє гніздуванню перелітної 

водоплавної птиці. 

4. Встановлено, що болотні лісорослинні умови більш стійкі до всихання 

лісостанів, ніж умови сухих борів і суборів. 
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ІНТРОДУЦЕНТИ ДЕНДРОПАРКА ЧУГУЄВО – БАБЧАНСЬКОГО 
ЛІСНОГО КОЛЕДЖУ 

 

Під інтродукцією рослин розуміють перенесення окремих видів 

дикорослих рослин за межі їхнього природного ареалу. Інтродукція 

супроводжується акліматизацією рослин.  

Під акліматизацією розуміють процес пристосування рослин чи їх 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43465
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угрупувань в ході еволюції до умов існування та при перенесенні  в нові 

регіони зростання за рахунок зміни особливостей будови, функцій та 

фізіологічних реакцій.  

Цілеспрямована діяльність професіоналів направлена на акліматизацію і 

інтродукцію нових видів і форм деревних рослин, збереженню генофонду 

рослинного світу в штучних резерватах. Інтродуковані деревні рослини звуться 

інтродуценти (екзоти). Основними науково-дослідними установами з справи 

інтродукції є ботанічні сади, дендрологічні парки, сільськогосподарські 

науково-дослідні і навчальні заклади, дослідні і селекційні станції, виробничі та 

фермерські господарства, розплідники інтродуцентів та ін.  Дендропарк  

Чугуєво – Бабчанського лісного коледжу не є винятком.  

Чугуєво – Бабчанський лісний коледж заснований в 1922 році, а в 1934-

1935 рр. був закладений дендропарк, який під час окупації знищили німецько-

фашистські загарбники. Після другої світової війни почалось відродження 

дендропарку силами викладачів лісівничих дисциплін і студентів. З часом 

дендропарк перетворився в живу лабораторію лісівничих дисциплін. 

Дендропарк знаходиться на території, яка  оточує коледж і займає площу біля 5 

га.  Зараз тут росте  біля 160 видів і форм деревних рослин, з яких 29 є 

інтродуцентами з Північної Америки – це 12 видів і форм хвойних і 17 

листяних порід.         

Викладач спеціальних дисциплін нашого коледжу Гордієнко Т. М. на 

протязі десятків років спостерігала за ростом і розвитком цих порід, написала 

наукову роботу в 2010 році і на основі цих даних зробила висновок, що 

інтродуценти з Північної Америки добре ростуть в умовах дендропарку: старші 

за віком дерева досягають добрих показників за діаметром та висотою (сосна 

Веймутова, ялина колюча та ін.) і навіть випереджають в рості аборигенні 

породи, мають гарний декоративний вигляд, прикрашають територію коледжу. 

Дендропарк є фундаментальною базою для вивчення лісівничих дисциплін, 
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особливо таких як дендрологія та озеленення населених місць. Але 

представники деяких порід, що з часом потрапили в умови недостатнього 

освітлення, мають пригнічений ріст і розвиток в дендропарку, тому при 

створенні в дендропарку окремих груп, бажано не перегущувати посадку і 

враховувати швидкість росту сусідніх порід, щоб всім рослинам вистачало 

світла.   
На сучасному етапі розвитку сільське і лісове господарство, зелене 

будівництво, фармацевтичну промисловість і цілу низку інших галузей 

народного господарства неможливо уявити без постійного впровадження нових 

видів, форм і сортів. Більшість сучасних культурних лікарських, харчових, 

волокнистих, плодових, технічних рослин — інтродуценти, тобто рослини, 

штучно переміщені за межі свого ареалу і успішно упроваджені в нові регіони. 

Завдяки інтродукції рослин розширюється асортимент культурних рослин, стає 

більш повноцінним і різноманітним харчування та лікування населення, 

змінюються на краще умови життя в промислових містах тощо.  
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1. Заячук В. Я.  Дендрологія:  Підручник. – Львів:СПОЛОМ. 2014. – 
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2. Науковий вісник НУБІП України. – Київ.2010. – 220с.  
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ТИПОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ НА ВОДОЗБОРАХ РІЧОК 
СУЛА, ПСЕЛ, ВОРСКЛА ТА СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 

 
 Анотація. Охарактеризована типологічна структура лісів на крупних 

водозборах річок Лівобережного Лісостепу. Встановлено, що на території 
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дослідного об’єкта переважають два типи лісу: свіжа кленова-липова діброва 

(46 %) й свіжий дубово-сосновий субір (17 %).  

Abstract. Typological structure of forests on the large catchments of the 

Livoberezhnyi Forest-steppe rivers is described. It is established that on the territory 

of the experimental object there are two types of forest dominated: fresh maple & 

lime oak forest site conditions (46 %) and fresh oak & pine relatively poor oak & 

pine forest site conditions (17 %) 

Ключові слова: річка Сула, річка Псел, річка Ворскла, річка Сіверський 

Донець, водозбір, тип лісу. 

Key words: river Sula, river Psel, river Vorskla, river Siversky Donets, 

catchment, type of forest. 

Вступ. Типологічна структура деревостанів на водозборах річок мають 

відмінності у геоморфологічній будові та кліматичних показниках навіть в 

межах однієї лісорослинної зони (Лівобережний Лісостеп України). Так, 

наприклад, водозбір річки Сула межує із більш вологою зоною Полісся, а 

південна частина водозбору річки Сіверський Донець – із більш посушливим 

Степом. Ці особливості впливають на ріст, розвиток і поширення деревних 

порід, а також на формування комплексу типів лісу на водозборах річок [2, 4, 

5, 6]. 

Дослідженням типологічного різноманіття лісів на водозборах річок 

Сула, Псел, Ворскла та Сіверський Донець присвячена значна кількість 

наукових публікації [1, 4-7], їх результати необхідно враховувати під час 

ведення лісового господарства.  

Матеріали й методи. Виділення меж водозборів річок Сула, Псел, 

Ворскла та Сіверський Донець проводили із використанням програми MapInfo 

Professional 12.5 та векторної карти України.  

Під час аналізу лісового фонду лісогосподарських підприємств на 

водозборах річок Сула, Псел, Ворскла та Сіверський Донець електронну 
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повидільну базу даних ВО «Укрдержліспроект» конвертували з формату .vff у 

формат .mdb програмного продукту MS Access за допомогою програми 

NewUnPackOHOTA, розробленої в лабораторії нових інформаційних 

технологій УкрНДІЛГА. Вибірку даних, необхідних для подальших 

розрахунків, експортували у формат .xls програми Microsoft Excel [3]. 

Під час типологічного аналізу лісів використано методичні положення 

української лісотипологічної школи [5]. Аналіз дослідних даних проведено із 

використанням прикладних комп’ютерних програм, а також геоінформаційних 

технологій. 

Результати досліджень. Ліси Лівобережного Лісостепу загалом 

формуються в 62 типах лісу, у т. ч. на водозборах річок Сула і Псел виділено по 

49, на водозборі річки Ворскла – 46 і на водозборі річки Сіверський Донець – 

32 типи лісу. Найбільш поширеним типом лісу є свіжа кленова-липова діброва, 

частка якого є найбільшою на водозборі річки Сіверський Донець (55 %), дещо 

меншою – на водозборах річок Ворскла й Псел (47 і 45 % відповідно). На 

водозборі річки Сула цей тип лісу хоча і є переважаючим, проте його частка є 

значно меншою – лише 26 % (табл. 1). 

На значних площах насадження ростуть у свіжому дубово-сосновому 

субору, найбільша частка водозборах річок Псел і Ворскла (по 20 %), дещо 

меншою є його частка на водозборах річок Сіверський Донець та  Сула – 16 і 

9 % відповідно. 

На водозборі річки Сула майже третину площі займають насадження, що 

ростуть у грабовому комплексі типів лісу (D2-гД,  С2-гД,  С2-гдС та ін.). Це 

пов’язано із тим, що межі даного водозбору безпосередньо прилягають до 

Правобережного Лісостепу із зональним і переважаючим типом лісу – свіжою 

грабовою дібровою. Велике різноманіття типів лісу на водозборах річок і їхніх 

притоках зумовлює певні труднощі під час організації і ведення лісового 

господарства в них. 
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Таблиця 1 

Типологічне різноманіття лісів на водозборах рік у межах Лівобережного 
Лісостепу, % від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель 

 

Типи лісу 
Індекс 
типу 
лісу 

Водозбір річки 
Разом Сула Псел Ворскла Сів. 

Донець 
Сухий сосновий бір А1-С – 2 1 1 1 
Свіжий сосновий бір А2-С – 5 6 4 4 
Свіжий дубово-сосновий 
субір В2-дС 9 20 20 16 17 

Свіжа грабово-дубова 
судіброва С2-гД 5 – – – 1 

Свіжий грабово-дубово-
сосновий  
сугруд 

С2-гдС 6 – – – 1 

Свіжий липово-дубово-
сосновий сугруд С2-лдС 2 8 9 3 6 

Сирий чорновільховий 
сугруд С4-Влч 6 2 2 – 2 

Суха кленово-липова 
діброва D1-клД – 1 3 14 6 

Свіжа грабова діброва D2-гД 20 1 – – 3 
Свіжа кленово-липова 
діброва D2-клД 26 45 47 55 46 

Свіжа ясенево-липова 
діброва D2-яслД 3 2 – – 1 

Волога бересто-
пакленова діброва 
заплавна 

D3-
брпкДз 1 1 1 2 1 

Сирий чорновільховий 
груд D4-Влч 4 2 1 – 1 

Інші  – 19 12 11 6 10 
 

Отже типологічне різноманіття лісів водозборах річок Сула, Псел, 

Ворскла та Сіверський Донець характеризується значною кількістю типів лісу 

(62 шт.), серед яких відмітимо два найбільш поширені – свіжа кленово-липова 

діброва та свіжий дубово-сосновий субір, що займають площу 232 і 87 тис. га 

відповідно. 
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РАННЯЯ ОЦЕНКА РОСТА СОСНЫ СКРУЧЕННОЙ 
ШИРОКОХВОЙНОЙ  (PINUS CONTORTA DAUGLAS EX LOUDON) В 

УСЛОВИЯХ ЛИТВЫ 
 

Аннотация. В Литве натурально произрастает только 91 вид 

древесныхрастений, в том числе 25 видов деревьев.  

В настоящее время (начало ХХI века) климатические условия Литвы 

становятся более благоприятными для распространения видов древесных 

пород родом из южных регионов (Navasaitis ir kt., 2003). Одна из самых 

больших опасностей для биологической разнообразности – проникновение 

инвазивных видов, поэтому перед интродукцией обязательно проводить 

научный контроль. Исследования интродуцированных видов для разведения 
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специальных лесных насаждений считаются перспективными, особенно тех 

видов, которые не составляют конкуренции для местных древесных пород. 

Исследования роста потомства сосны скрученной и сосны обыкновенной были 

проведены на трех пробных лесных насаждениях, заложенных на почвах 

разной продуктивности. Были оценены три важнейшие показатели 

продуктивности: высота деревьев, диаметр и доминирование верхушечного 

побега. Для объективной оценки перспективности и возможностей 

выращивания сосны скрученной в условиях Литвы, её рост в пробных 

насаждениях сравнивался с ростом потомства лучших литовских популяций 

сосны обыкновенной произрастающих на тех самых насаждениях и с ростом 

потомства местных популяций сосны обыкновенной.  

Ключевые слова: интродуцированные (иноземные) виды, сосна 

скрученная, опытные насаждения, потомство, популяция. 

Abstract.  In Lithuania, naturally grow only 91 species of woody plants, 

including 25 tree species. Current Lithuanian climatic conditions are favourable for 

growing (introduction) of southern tree species (Navasaitis et al. 2003). One of the 

greatest contemporary threats to forest biodiversity is spreading of alien (invasive) 

species, thus their introduction must be carefully controlled. For the establishment of 

special plantations, research of alien species in Lithuanian climatic conditions is 

considered perspective, especially needed are studies of those species which do not 

cause any negative effect to native tree species. 

Growth studies of Lodgepole pine and Scots pine offspring were carried out in 

three experimental plantations, established in sites of different productivity. Three 

most important productivity indicators such as tree height, diameter and apical bud 

dominance were assessed. For assessment of Lodgepole pine viability and growing 

potential Lithuanian conditions, its biometric parameters were compared with that of 

offspring of the best Lithuanian Scots pine and Scots pine populations growing close 

to the plantations. 
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Keywords: native species, Lodgepole pine (Pinus contorta), pilot plantations, 

offspring, population. 

Введение 

В Литве натурально произрастает 91 вид древесных растений, в том числе 

25 видов деревьев. Древесные сообщества, произрастающие в Литве в 

настоящее время, сформировались около 10 тыс. лет тому назад после 

последнего Ледникового периода.  

Современные (начало XXI века) климатические условия Литвы 

благоприятны для интродукции и распространения древесных пород более 

южного происхождения (Sumedėjusių augalų, 2006). Некоторые страны 

значительно обогатили свои леса ценными интродуцированными (иноземными) 

древесными породами (Marozas, 2011), такие попытки были и в Литве.  

Интродуцирование  (lot. introductio – введение) – перемещение видов и 

сортов в новые места, где они раньше не росли. Для интродукции обязательный 

научный контроль (Danusevičius, 2012). Ботани еские сады и арборетумы 

выполняют научные исследования интродуцированных растений, оценивая 

разные показатели, в том числе и их инвазивность (Baliuckas ir kt., 2012). 

Изучаются такие показатели как адаптивность, продуктивность, 

резистентность к неблагоприятным климатическим факторам (морозам, 

заморозкам, резким неожиданным изменениям температуры, снежным 

снеговалам и др.), резистентность к болезням и вредителям. Степень 

натурализации интродуцента к местным экологическим условиям, опасность 

инвазии в отношении к местным видам, влияние на взаимодействие других 

видов в отношении скрещивания, а также прогнозы, связанные с изменением 

климата, показывает  созревание семян, их распространение (Poškus, 2015).  

Только накопив достаточно знаний, можно отобрать и достоверно 

тестировать иноземные виды или гибриды (Armolaitis, 2012). 
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Много ценных данных об интродукции отдельных видов деревьев 

накапливают специалисты лесхозов, садоводы любители, энтузиасты, 

выращивающие иноземные растения (Januškevičius, 2000). 

Одна из самых больших сегодняшних угроз для биологической 

разнообразности является проникновение иноземных инвазивных растений. 

Стремясь сохранить местные породы деревьев и местные лесные экосистемы, 

разводить иноземные виды деревьев в лесах Литвы в настоящее время 

нежелательно. 

Тем не менее, исследования иноземных видов с целью выращивания 

специальных плантаций в условиях климата Литвы считаются перспективными, 

особенно тех видов, которые не составляют никакой конкуренции местным 

видам. 

Сосна скрученная (Pinus contorta) в естественных условиях растёт в 

западных районах Северной Америки. В натуральном ареале этот вид может 

расти как кустарник или как дерево, достигая до 50 м высоты. В Европе может 

вырасти до 30 м высоты (www.medeinesparkai.lt). Ствол прямой либо 

изогнутый, диаметр достигает до 90 см. Крона у разных экземпляров различна в 

зависимости от генетического происхождения; нижние ветви часто опущены, 

верхние раскидисты либо приподняты (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Сосна_скрученная). 

Цель нашей работы была аккумулировать данные о ценности иноземных 

видов в литовских условиях – исследовать показатели роста сеянцев сосны 

скрученной в разных условиях плодородности почвы в трех природных 

регионах Литвы (районах происхождения сосны обыкновенной) и  сравнить 

интенсивность ее роста с ростом сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 

Методы исследования 

Исследования роста потомства сосны скрученной и сосны обыкновенной 

были проведены в трёх опытных насаждениях, заложенных в трёх районах 
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происхождения сосны обыкновенной, представляющих разные природные 

регионы Литвы – на высотах Жемайтии, которым принадлежит лесхоз 

Тельшяй, на высотах Дзукия и Судува, которым принадлежит лесхоз Варена и 

на высотах Аукштайчю, которым принадлежит лесхоз Швенчёнеляй.  

Саженцы сосны скрученной были выращены из семян, собранных на 

семенной плантации сосны скрученной в лесничестве Шалишкяй учебного 

лесхоза Казлу Руда (координаты: 54о44'29.30'', 23о23'24.37'' (WGS)).  

Для контроля посажены саженцы сосны обыкновенной, выращенные из 

смешанных семян самых продуктивных в Литве популяций. В онытные 

насаждения были включены и  саженцы сосны обыкновенной родом из тех 

районов, в которых были заложены опытные насаждения – популяции Тельшяй 

из лесхоза Тельшяй, популяции Лабанорас из лесхоза Швенчёнеляй, и 

популяции Вейсеяй из лесхоза Варена. 

Во всех трёх местах насаждения были созданы весной 2011-ого года 

двухлетними саженцами сосны скрученной и сосны обыкновенной, 

выращенными с ограниченной корневой системой, в пяти повторностях, 

применив схему рендомизированного смешивания c размещением 2х1,5 м. 

 

Таблица 1. Характеристика расположения опытных насаждений 
сосны скрученной 

Table 1. Site characteristics of experimental plantations of Pinus contorta 
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1. Варена, 
Перлоия 0,8 54° 

12¢ 
24° 
27¢ 128 

Промежуточ
ный 

Intermediate  
- 31 

1 A2 
Nal 

Pinetum 
vaccinio

sum 
(cladoni
osum) 
(v(cl)) 

2. 
Швенчён

еляй, 
Жеймяна 

0,5 55° 
06¢ 

23° 
00¢ 153 

Промежуточ
ный 

Intermediate  
- 32 

3 B2 
Nbl 

Pinetum 
vaccinio

-
myrtillo

sum  
(v-m) 

3. Тельшяй, 
Убишкес 0,9 55° 

58¢ 
24° 
00¢ 116 

Промежуточ
ный 

Intermediate  
- 26 

6 C2 
Ncl 

Piceetu
m 

hepatico
-

oxalidos
um  

(h-ox) 
 

Насаждения лесничества Убишкес Тельшяйского лесхоза заложены на 

дерново-подзолистых слабооподзоленных легких супесчаных почвах на 

связанных песках с линзами суглинка (местопроизростаниe В2). Индекс 

производительности места роста по высоте деревьев (м) в спелом возрасте - 

С30 (site productivity index P30). Рельеф с незначительным наклоном в северном 

направлении.  

В насаждениях лесничества Перлоя лесхоза Варены преобладают 

подзолистые слабооподзоленные рыхлые пески на зандровых эоловых 

отложениях почвы (местопроизростаниe A2). Рельеф ровный, индекс 

производительности места роста С21 (site productivity index P21). 

В насаждениях лесничества Жеймена лесхоза Швенченеляй преобладают 

дерново-подзолистые слабооподзоленные связаные пески на разнозернистых 

почвах разного генезиса (местопроизростаниe В2). Рельеф с незначительным 

наклоном в северо-западном направлении. Индекс производительности места 

роста С27 (site productivity index P27). Оценивались три самые важные 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

40 
 

показатели производительности древостоя – высота деревьев, диаметр и 

доминирование верхушечного (апикального) побега. 

Из-за юного возраста насаждений пока трудно оценить их устойчивость (к 

холоду, заморозкам, болезням и вредителям, загрязнению окружающей среды и 

др.), показатели качества (прямолинейность ствола, разветвление, толщину 

ветвей, очищение ствола от ветвей и др.), технические качества древесины. 

Высота деревцев измерена телескопической меркой измерения высоты от 

корневой шейки до центральной вершинной почки с точностью ± 2 см. 

Диаметр измерен мерной вилкой на высоте 1,3 м с точностью ± 1 см. 

Доминирование верхушечного (апикального) побега определен в баллах: 1 

балл – если верхушечный побег на 2/3 выше боковых побегов; 5 баллов – если 

верхушечный побег в три раза выше боковых. Определение этого индекса был 

выбран потому, что это один из важнейших показателей, характеризующих 

жизнеспособность и энергию роста деревца. Основываясь на этот индекс 

можно прогнозировать интенсивность роста дерева в будущем, число 

перспективных деревцев на единице площади и др. Было измерено более чем 

по 300 деревцев сосны скрученной и сосны обыкновенной. Всего было сделано 

около 2000 разных измерений.  

Результаты исследований и их обсуждение. Оценка роста сосны 

скрученной 

Для объективной оценки перспективности сосны скрученной и 

возможностей её выращивания в условиях Литвы, её рост сравнивался с ростом 

потомков лучших литовских популяций сосны обыкновенной и потомков 

сосны обыкновенной родом из тех местных популяций, в которых были 

посажены опытные насаждения.  

Данные о росте в высоту в разных районах происхождения и местах 

обитания представлены в таблице 2. Рост сосны скрученной в высоту, 

сравнивая с ростом потомков сосны обыкновенной лучших популяций Литвы 
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почти не отличается, сосна скрученная уступает только на 1,5%. На бедных 

местах произрастания (А2) на юго-востоке Литвы высота сосны скрученной 

превышает высоту сосны обыкновенной на 6,6 %. На плодородных почвах (С2) 

рост сосны скрученной в высоту отстает от сосны обыкновенной на 8,5 %. На 

почвах средней плодородности (B2) рост сосны скрученной в высоту, сравнивая 

с ростом сосны обыкновенной, практически не отличается (превышает только 

на 0,4 %) и колеблется в пределах ошибки измерения. 

Таблица 2. Сравнение роста сосны скрученной и сосны обыкновенной  
в опытных насаждениях на местопроизрастаниях разной плодородности 

Table 2. Comparison  of  growth of progenies of Lodgepole pine and best 
Lithuanian Scots pine populations mixed with the growth of local Scots pine 

populations in the districts of origin where experimental plantations were 
established (study site) 

 
Популяция Местопроизрастания / Study site Средний /  

Population Варена А2 
Швенченеляй 

В2 
Тельшяй 

С2 
Average 

Высота  /  Height 
  m % m % m % m % 

Сосна обыкновенная (смесь) 2,41 100 2,44 100 3,41 100 2,75 100 Scots pine (Pinus sylvestris) (mix) 
Сосна обыкновенная (местная) 

2,23 92,5 2,21 90,6 3,24 95 2,56 93,1 Scots pine (Pinus sylvestris) 
(local) 

Сосна скрученная 2,57 106,6 2,45 100,4 3,12 91,5 2,71 98,5 Lodgepole pine (Pinus contorta) 
Диаметр  /  Diameter 

  cm % cm % cm % cm % 
Сосна обыкновенная (смесь) 3,27 100 3,96 100 5,39 100 4,21 100 Scots pine (Pinus sylvestris) (mix) 

Сосна обыкновенная (местная) 
2,67 81,7 3,09 78 4,82 89,4 3,53 83,8 Scots pine (Pinus sylvestris) 

(local) 
Сосна скрученная 3,64 111,

3 3,18 80,3 4,16 77,2 3,66 86,9 Lodgepole pine (Pinus contorta) 
Доминирование верхушечного (апикального) побега  /  Apical dominance score 

  
балл 

/ % балл / % 
балл 

/ % 
балл 

/ % 
score score score score 

Сосна обыкновенная (смесь) 3,3 100 3,23 100 3,25 100 3,26 100 Scots pine (Pinus sylvestris) (mix) 
Сосна обыкновенная (местная) 3,29 99,7 3,24 100,3 3,17 97,5 3,23 99,1 Scots pine (Pinus sylvestris) 
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(local) 
Сосна скрученная 

3,36 101,
8 2,52 78 3,46 93,9 3,11 95,4 Lodgepole pine (Pinus 

contorta) 
 

 
Сравнивая рост сосны скрученной с ростом сосны обыкновенной из того 

же самого района происхождения, в котором заложены опытные культуры 

(таблица 3) видно, что в западной Литве в плодородной почве (С2) саженцы 

сосны скрученной растут на 3,7 % хуже, чем потомки местной популяции 

сосны обыкновенной. В восточной Литве, в почве средней плодородности (В2), 

сосна скрученная растёт на высоту на 10,9 % лучше местных потомков сосны 

обыкновенной, а на неплодородной почве (А2) юго-восточной Литвы даже на 

15,2 % лучше местных потомков сосны обыкновенной. 

Таблица 3. Сравнение роста сосны скрученной и местных популяций 
сосны обыкновенной в  опытных насаждениях 

Table 3. Comparison of the growth of seedlings of Lodgepole pine (Pinus 
contorta) and Scots pine (Pinus sylvestris) from the local population in 

experimental plantations (study site) 
 

Индекс Местопроизрастания /  study site 
Paramete

r Варена А2  Швенчёнеляй В2 Тельшяй С2 
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n 
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s 
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n 

Сосна 
скрученн
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contorta 
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нная 
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я 
Тельшяй 

/  
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Telšiai 
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n 

Высота  /  Height 
В, м /  H, 

m 2,57 2,23 2,45 2,21 3,12 3,24 
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% 115,2 100 110,9 100 96,3 100 
Диаметр  /  Diameter 

Д, цм / D, 
cm 3,64 2,67 3,18 3,09 4,16 4,82 

% 136,3 100 102,9 100 86,3 100 
Доминирование верхушечного (апикального) побега  /  Apical dominance 

Балл  / 
Score 3,36 3,29  2,52 3,24 3,46 3,17 

% 102,1 100 77,7 100 109,1 100 
 

Данные таблицы 2 показывают, что средний рост в диаметр сосны 

скрученной, сравнивая со средним ростом потомков лучших популяций Литвы  

сосны обыкновенной был ниже на 13,1 %. Анализируя данные из отдельных 

регионов Литвы с разной плодородностью почвы видим, что наихудший 

прирост по диаметру (77,2 % по сравнению с ростом сосны обыкновенной) был 

в опытных насаждениях Тельшяй, которые были заложены на самых 

плодородных (С2) местопроизростаниях. Плохо (диаметр достигал 80,3 % 

диаметра потомков лучших популяций сосны обыкновенной) она росла и в 

опытных насаждениях Швенчёнеляй на почве средней плодородности (B2). В 

Варене, на бедной почве (A2) прирост сосны скрученной по диаметру был 

незначительно (на 1,8 %) лучше  сосны обыкновенной. 

Сравнив прирост по диаметру сосны скрученной с приростом сосны 

обыкновенной тех самых районов происхождения (таблица 3) видно, что 

прирост сосны скрученной был на 13,7 % меньше чем местной сосны 

обыкновенной из Тельшяй, а на опытных насаждениях Швенчёнеляй и Варена 

сосна скрученная по диаметру росла соответственно на 2,9% и 36,3% лучше. 

Индекс доминирования верхушечного (апикального) побега отражает не 

только жизнеспособность деревца, энергию роста, но в некотором смысле 

является качественным показателем, показывающим ветвление деревца, 

ширину кроны и др. Сосна скрученная обычно имеет более низкий индекс 

доминирования верхушечного (апикального) побега, потому что она более 

разветвленная, чем сосна обыкновенная. По нашим данным индекс 
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доминирования верхушечного (апикального) побега сосны скрученной на всех 

трех опытных насаждениях был в среднем на 4,6% ниже, чем у сосны 

обыкновенной. Данные таблицы 2 показывают, что самый высокий индекс 

доминирования верхушечного (апикального) побега имеют сосны скрученные, 

произрастающие на опытных насаждениях Варены (местопроизрастание А2), 

где индекс доминирования верхушечного (апикального) побега превышает этот 

индекс сосны обыкновенной на 1,8%. Индекс доминирования верхушечного 

(апикального) побега сосны скрученной, произрастающей на опытных 

насаждениях Тельшяй (местопроизрастание С2) и Швенчёнеляй 

(местопроизрастание В2) был значительно ниже этого параметра сосны 

обыкновенной, соответственно на 6,1% и 22,0%.  

Сравнивая индекс доминирования верхушечного (апикального) побега 

сосны скрученной с доминированием верхушечного (апикального) побега 

сосны обыкновенной того же происхождения (Таблица 3) видно, что сосна 

скрученная самый высокий индекс имеет на опытных насаждениях Тельшяй на 

плодородных местопроизрастаниях (С2), в которых превышает этот индекс 

сосны обыкновенной на 9,1%. На опытных насаждениях Варена в 

неплодородной почве (А2), индекс доминирования верхушечного (апикального) 

побега по сравнению с потомками сосны обыкновенной местной популяции 

был только на 2,1 % ниже, а на опытных насаждениях Швенчёнеляй на 

участках средней плодородности (В2) этот индекс был значительно (на 22,3%) 

ниже, чем у сосны обыкновенной местной популяции. 

Рост сосны скрученной на почвах разной плодородности сравнивался 

используя ранговый метод. Данные представлены в таблице 4. 

Это нормально, что на самых плодородных почвах (C2) сосна скрученная 

росла лучше всего, но отставала от сосны обыкновенной родом с того самого 

района происхождения. На средне-плодородных почвах (B2)  сосна скрученная 

росла хуже всего. На очень бедных почвах (A2) сосна скрученная росла даже 
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лучше, чем на средне-плодородных почвах (B2), и значительно превосходила 

сосну обыкновенную из того же района происхождения. 

 

Таблица 4. Рост сосны скрученной на трёх разных в опытных 
насаждениях  

Table 4. Growth characteristics of Lodgepole pine (Pinus contorta) in three 
different experimental plantations 

 

Объект /  
Study site 

Высота /  
Height 

Диаметр /  
Diameter 

Доминирование 
вершинного 

(апикального) 
побега /  

Apical bud 
dominance 

Относительное 
преимущество /  

Relative 
advantage 

Средняя 
высота, м 
/Average 
height, m 

Ранг 
/  

Rank 

Средний 
диаметр, 

цм 
/Average 
diameter, 

cm 

Ранг 
/  

Rank 

Средний 
балл /  

Average 
score 

Ранг /  
Rank 

Rangų 
sandauga 

 
рангов 
Ranks 

product 

Ранг 
/  

Rank 

Варена (А2) 2,57 II 3,64 II 3,36 II 8 II 
Швенчёнеляй 
(В2) 2,45 III 3,18 III 2,52 III 27 III 
Тельшяй (С2) 3,12 I 4,16 I 3,46 I 1 I 

 

Поскольку сосна скрученная на неплодородных почвах юго-восточной 

Литвы растет лучше, чем представители местной популяции сосны 

обыкновенной и смесь лучших литовских популяций сосны обыкновенной и ею 

не питаются копытные звери (Aitken et al. 1994), рационально создавать 

насаждения сосны скрученной для прозводства биомассы.  

 

Выводы 

1. Сосна скрученная на неплодородной почве A2 в юго-восточной части 

Литвы, как по высоте, так и по диаметру растет лучше на 6,6% и 1,8%, чем 

представители самых продуктивных литовских популяций сосны 

обыкновенной. В средне плодородной почве В2 в восточной Литве и на 
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плодородной почве С2 в западной Литве рост сосны скрученной был равен или 

хуже, чем рост сосны обыкновенной. 

2. Сравнивая рост сосны скрученной с ростом потомков местных 

популяций сосны обыкновенной установлено, что насаждения сосны 

скрученной на неплодородной почве A2 росли гораздо лучше – их прирост по 

высоте был на 15%, по диаметру – на 36% превышал прирост сосны 

обыкновенной. Насаждения сосны скрученной на средне-плодородной почве В2 

росли не так интенсивно (10% и 3% соответственно по сравнению с ростом 

сосны обыкновенной), а на плодородной почве С2 интенсивность роста, как по 

высоте, так и по диаметру была соответственно на 4% и 14% ниже по 

сравнению с ростом сосны обыкновенной. 

3. Индекс доминирования верхушечного (апикального) побега сосны 

скрученной не достигает значений этого же индекса потомства самых 

продуктивных литовских популяций сосны обыкновенной и является ниже на 

22%. Этот показатель, по сравнению с местными популяциями сосны 

обыкновенной был лучше на 9 % только на плодородных местопроизрастаниях 

(С2). 

4. Оценив рост сосны скрученной по всем установленным параметрам в 

районах разного происхождения и в опытных насаждениях, заложенных на 

почвах разной плодородности, было обнаружено, что лучше всего сосна 

скрученная растет на неплодородных (A2) почвах юго-восточной Литвы. 

5. Выращивать сосну скрученную с целью производить биомассу на юго-

восточной части Литвы в районах с неплодородными (A2) почвами может быть 

выгодно, поскольку она растет на 15% интенсивнее по высоте и 36% по 

диаметру, чем местная сосна обыкновенная. В таких неплодородных почвах 

любые другие виды древесных растений растут плохо. Кроме того, сосна 

скрученная не повреждается дикими копытными животными. 
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6. Рекомендовать использовать сосну скрученную для получения других 

сортиментов деловой древесины пока рано, так как из-за относительно 

молодого возраста опытных насаждений трудно объективно оценить такие 

показатели, как качество древесины, устойчивость к неблагоприятным 

факторам и др. 
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Early assessment of Lodgepole pine (Pinus contorta Dauglas ex Loudon) growth 
in Lithuanian conditions 

 
Summary 

 
Progeny growth studies of Lodgepole pine and Scots pine were carried out in 

three experimental plantations established in three different districts of Scots pine 

http://www.medeinesparkai.lt/lt/suktaspygle-pusis-pinus-contorta.html
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origin in different natural regions of Lithuania - Žemaičiai uplands, Dzūkai and 

Suduva uplands and Aukštaičiai highlands. In all the three locations, the plantations 

were established in spring of 2011, using two-year-old Lodgepole pine and Scots pine 

seedlings grown with a closed root system, in five replications, and applying random 

mixing scheme with a 2x1.5 m spacing. 

Three most important productivity indicators: tree height, diameter and apical 

bud dominance were assessed. The height of trees was measured using telescopic 

height  measuring  rod  from  the  root  collar  to  the  central  apical  bud  with  ±  2  cm  

accuracy. Diameter was measured using callipers with 1.3 m ± 1 cm accuracy. Apical 

bud dominance was assessed using a ranking scale. More than 600 trees were 

measured and about 2,000 different measurements were carried out. 

For an objective assessment of Lodgepole pine viability and potential for 

growing in Lithuanian conditions, its growth was compared with the growth of 

offspring of the best Lithuanian Scots pine populations as well as its local populations 

growing close to the experimental plantations. 

Lodgepole pine seedlings both in height (6.6%) and in diameter (1.8%) grew 

better than offspring of the most productive Lithuanian Scots pine populations on 

poor Na habitat in south-eastern Lithuania. Pilot Lodgepole pine plantations, 

compared to the growth of offspring of Scots pine local populations, on poor habitats 

grew considerably better: in height - by 15%, in diameter – by 36%. Apical bud 

dominance score of Lodgepole pine was lower by 22% than offspring’s of the most 

productive Lithuanian Scots pine populations. Having assessed the growth of 

Lodgepole pine by all measured indicators in different regions of origin as well as on 

soils of different fertility, it was found that Lodgepole pine grows best on infertile 

soils of south-eastern Lithuania. Growing of Lodgepole pine for biomass on infertile 

Na sites of south-eastern Lithuania could be recommended because here it grows by 

15% taller and by 36% larger in diameter than native Scots pine. Due to the relatively 

young age of the experimental Lodgepole pine plantations, it is difficult to 
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objectively assess tree properties, qualitative wood indicators and resistance to 

adverse environmental factors. 

УДК [630*848:674.093.3]:621.86  
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РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НИЖНЬОСКЛАДСЬКИХ РОБІТ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МАШИН МАНІПУЛЯТОРНОГО ТИПУ 
 

Анотація.  Одним зі шляхів вирішення проблеми піднімально-

транспортувальних операцій на нижніх складах є розроблення устатковання 

маніпуляторного типу, яке задовольняє сучасним вимогам виконання 

лісоскладських робіт, підвищує ефективність і забезпечує комплексну 

механізацію цих робіт. 

Summary. One of the ways to solve the problem of loading and transport 

operations in the lower warehouses is to use equipment for manipulator type, which 

meets the modern requirements for the implementation of forestry work, increases 

efficiency and provides a comprehensive mechanization of these works. 

Ключові слова: технологія, нижні склади, вантажопідіймальні машини, 

маніпулятор, продуктивність, круглі лісоматеріали. 

Key words: technology, lower landing, loading machine, manipulator, 

productivity, round timbers. 

Одним з важливих напрямків підвищення рівня механізації і 

впровадження ресурсозбереження на нижніх складах є підвищення 

ефективності виконання розвантажувальних, сортувальних, штабелювальних і 

відвантажувальних робіт, а також подачі круглих лісоматеріалів на 
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спеціалізовані потокові лінії, які формують весь комплекс транспортно-

складських та розвантажувально-навантажувальних (ТСРН) робіт [1-3]. 

Підвищення ефективності виконання ТСРН робіт дозволяє вирішити 

цілий комплекс народногосподарських задач: підвищити рівень механізації 

нижньоскладських робіт до 100 %, скоротити час простоїв вагонів на 

навантажувальних і розвантажувальних майданчиках, підвищити 

продуктивність праці на навантаженні і штабелюванні в 1,5-2,3 рази, скоротити 

наднормативні запаси деревини на складі в 1,5-2 рази, зменшити площу нижніх 

складів, звести до мінімуму виробничий травматизм тощо. 

Незважаючи на очевидні переваги використання гідравлічні 

маніпулятори, обладнані грейферними захоплювачами на підіймально-

транспортних операціях (ПТО), на даний час практично не використовуються 

на нижніх складах з малим вантажообігом [1, 5]. 

Стрімкий розвиток виробництва промислових гідравлічних маніпуляторів 

типу МС (маніпулятори для інтенсивного використання) дозволяє вирішити 

завдання повної механізації ТСРН операцій на нижніх складах. Прагнучи 

розширити сферу використання маніпуляторів, пропонується використання 

маніпуляторів великої вантажопідіймальності. Сьогодні, коли доцільність 

використання маніпуляторів для виконання ТСРН робіт не викликає сумнівів, 

має місце питання обґрунтованого вибору конструкційних особливостей 

маніпулятора для конкретних виробничих умов.  

Для виконання штабелювання і часткового сортування круглих 

лісоматеріалів можна використовувати відомі у лісовій галузі 

пакетоформувальні машини (у даний час в галузі використовується ЛТ-177 

(рис. 1.) або інші прототипи [3, 4]). Однак, враховуючи, що основним 

призначенням цих машин є пакетування круглих лісоматеріалів, вони не 

вирішують повною мірою проблему ТСРН операцій з таких причин: 

– по-перше, використання пакетувальних машин передбачає 
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використання сортувальних лісоконвеєрів, обладнаних автоматизованими 

скидувачами. У той же час рівень автоматизації операції сортування на нижніх 

складах не перевищує 2 %; 

– по-друге, використання пакетувальних пристроїв передбачає 

використання додаткової площі для пересування машини. Це у свою чергу 

зменшує ефективність використання машин маніпуляторного типу; 

– по-третє, на більшості складів для виконання операцій технологічного 

процесу первинного переробляння деревини використовується система 

операційних машин і механізмів з індивідуальним керуванням. Оскільки 

пакетування є додатковою технологічною операцією, застосування 

пакетувального пристрою для її виконання збільшує кількість обслуговуючого 

персоналу, що у свою чергу підвищує питомі витрати, зменшує виробіток на 

одного робітника і величину очікуваного прибутку; 

– по-четверте, пакетоформувальні машини призначені для роботи на 

нижніх складах з вантажообігом понад 75 тис. м3. А частка нижніх складів в 

Україні з меншим вантажообігом складає близько 85 % від їхньої загальної 

кількості.  

З врахуванням вищенаведених особливостей і недоліків з використанням 

тільки машин пакетувального типу неможливе широкомасштабне виконання 

комплексу ТСРН операцій на нижніх складах. 

Застосування машин загального призначення – кранів, лісоштабелерів і 

т. д. збільшує витрати, пов’язані з виконанням ТСРН операцій, у порівнянні із 

застосуванням спеціального устатковання. Також, необхідно відмітити, що для 

всіх типів кранів і лісоштабелерів характерні ті ж самі недоліки, що і для 

пакетно-формувальних машин. 
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Рис. 1. Пакетоформувальна машина ЛТ-177 [3] 

 

Використання самохідних навантажувальних машин, які набули великої 

популярності в країнах Європи протягом останніх 20-и років, також має ряд 

недоліків. На основі виконаного аналізу встановлено, що основними 

недоліками використання таких машин є потреба в значних лісокладських 

площах виробничих дільниць з високоякісним спеціальним покриттям та 

міжштабельних проїздах для забезпечення пересування навантажувальних 

машин. При цьому слід відмітити, що недоліком є обмеженість вильоту 

маніпулятора та суттєве обмеження оглядовості робочого місця під час 

обслуговуванні напіввагонів.  

Один з можливих шляхів вирішення проблеми виконання комплексу 

ТСРН операцій пов’язаний з новим напрямком машинізації лісоскладських 

робіт, що базується на малоопераційних технологічних процесах і 

багатоопераційних машинах (рис. 2.). До основних переваг цього напрямку 

варто віднести можливість підвищення продуктивності праці з використанням 

цих машин без ускладнення технологічного процесу за рахунок поєднання 
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виконання однією машиною декількох операцій та відсутність ручної праці. 

З огляду на те, що в технологічному процесі первинного переробляння 

деревини на головній потоковій лінії (ГПЛ), яка суміжна з розвантажувально-

навантажувальними операціями, є операція сортування і всі ПТО мають у 

своєму складі однакові елементи, актуальним є розроблення багатоопераційної 

машини, яка поєднає весь комплекс ПТО в одну операцію “сортування-

переміщення-подача” круглих лісоматеріалів. Доцільність поєднання операцій 

пояснюється також і тим, що при внутрішньоскладському переміщенні 

лісоматеріалів зникає необхідність у поштучному переміщенні колод та 

допоміжних роботах, які, як правило, виконуються з використанням ручної 

праці.  

У загальному випадку склад показників, що характеризують фактор 

“умови виконання операцій”, для різних машин не однаковий. Проте найбільш 

істотні з них можна вважати достатньо загальними. До їх числа можна віднести 

такі із основних показників – рівень технологічно-операційного навантаження і 

конструктивні особливості. 

Під час розроблення конструкції перспективної підіймально-транспортної 

машини (ПТМ) необхідно враховувати нову виробничу ситуацію, що 

складається на підприємствах лісового комплексу під дією ряду факторів. 

Тому, нове обладнання повинно задовольняти вимогам, найважливішими з яких 

є наступні: універсальність (багатофункціональність) на різних лісоскладських 

операціях, оглядовість, висока маневреність і мобільність, висока 

продуктивність, механізація праці, безпека праці. 

Варто зауважити, що у зв’язку з конкуренцією серед підприємств 

лісового комплексу зростає їх зацікавленість в оптимізації ТСРН операцій, що 

забезпечить високу рентабельність виробництва.  
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Рис. 2. Навантажувальна машина PL 460 від Tanguay Industries: 

а – загальний вигляд;  б – маніпулятор типу S-32; в – схема установлення візка; 

1 – кабіна оператора; 2 – стріла; 3 – рукоять; 4 – грейфер; 5 – візок; 6 – опорно-

поворотний пристрій; 7 – рейкова колія 

Нова виробнича ситуація на підприємствах лісового господарства 

обумовлює зміну технологічного процесу первинного оброблення деревної 

сировини в напрямку спеціалізації його на випуск необмеженої кількості 

сортиментів для відвантаження і поглиблене перероблення низькоякісної 

деревини. Тому поряд з розробленням ПТМ маніпуляторного типу виникає 
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необхідність розробити технологію її застосування, адаптовану до нових умов 

виробництва круглих лісоматеріалів. 

Технічні можливості маніпулятора дозволяють з потоку круглих 

лісоматеріалів, що надходять на сортування, відокремити лісоматеріал 

визначеного призначення та укласти його в лісонагромаджувач з одночасним 

розворотом відземків і допустимою розбіжністю торців, тобто виконати 

поєднання сортування і штабелювання в одну операцію “сортування-

штабелювання”. Причому, в кожному окремому випадку зміст завдання, яке 

повинно виконуватись машиною, задається кінцевим призначенням 

лісоматеріалів. 

Висновки: 

 1. З’ясовано, що для забезпечення комплексу робіт на нижніх складах з 

малим вантажообігом (до 100 тис. м3) можливе за рахунок широкомасштабного 

впровадження машин маніпуляторного типу. 

2. Встановлено, що резерви підвищення продуктивності виробництва на 

нижньоскладських роботах не враховано. Вирішення цієї задачі можливе за 

умови широкомасштабного впровадження гідравлічних маніпуляторів, 

встановлених стаціонарно або колісних рушіях. 

3. Обґрунтовано, що підвищення продуктивності гідравлічного маніпулятора на 

відвантаженні круглих лісоматеріалів на нижньому складі досягають зміною умов його 

функціонування.  

4. На підставі отриманих результатів дослідження і рекомендацій 

розроблено технологічний процес нижнього складу на базі устатковання 

маніпуляторного типу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

Анотація. Проведено аналіз особливостей адміністративної, цивільної, 

кримінальної відповідальностей за лісопорушення, визначення складів 

правопорушень та прогалин у законодавчому забезпеченні юридичної 

відповідальності в даній сфері. 

Annotation. The analysis of peculiarities of administrative, civil, criminal 

liability for forest breach, determination of the composition of offenses and gaps in 

the legal provision of legal responsibility in this area has been carried out. 

Ключові слова: правопорушення, шкода, вина, відповідальність. 

Key words: misdemeanor, mischief, fault, liability. 

Актуальність дослідження. Необхідність дослідження питань 

юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону лісів 

зумовлюється особливістю лісів як самостійного об'єкта правової охорони, 
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незадовільним станом лісів в Україні, недостатньою правовою захищеністю, а 

також потребою оновлення лісового законодавства. 

По відношенню до лісів юридична відповідальність має свої особливості, 

які зумовлені характером правовідносин при їх використанні. Підставою для 

притягнення до відповідальності є склад правопорушення, який являє собою 

протиправну поведінку (дію або бездіяльність), результатом якої є заподіяння 

шкоди, наявність причинного зв'язку між діянням та заподіяною шкодою, а 

також наявність провини правопорушника.  

Необхідно зазначити, що до останнього часу питання юридичної 

відповідальності за порушення законодавства про охорону лісів не були 

предметом спеціального дослідження правознавців. Але в українській та 

російській літературі чи не найактивніше обговорювалась тема юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення (В. І. Андрейцев, С. О. 

Боголюбов, М. М. Брінчук, А. П. Гетьман, А. К. Голіченков, С. М. Кравченко, І. 

О. Краснова, Н. Р. Малишева, В. В. Петров, Н. І. Титова, Ю. С. Шемшученко та 

ін.).  

Мета і завдання даної статті полягають в здійсненні аналізу 

особливостей кримінальної, адміністративної, цивільної та дисциплінарної 

відповідальності за лісопорушення, визначенні складів правопорушень та 

прогалин у законодавчому забезпеченні юридичної відповідальності в даній 

сфері, а також виробленні рекомендацій з вдосконалення правового 

регулювання лісових відносин у сфері покращення екологічного стану лісів та 

їх охорони. 
Стаття 105 Лісового кодексу України встановлює дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність за 

порушення лісового законодавства [1]. 

Дисциплінарна відповідальність є одним із засобів впливу на осіб, для 

яких діяльність по охороні, захисту, відновленню лісів і лісорозведенню є 
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посадовим обов'язком.  Згідно зі ст. 147 Кодексу законів про працю України  за 

порушення посадових обов’язків   до працівника може бути застосовано тільки 

один захід стягнення: догана або звільнення [2].  

Порушення лісового законодавства завжди зв'язано із завданням шкоди 

лісовим екосистемам. Тому лісове законодавство передбачає, що підприємства, 

установи, організації і громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну 

лісу в результаті порушення лісового законодавства, (ст. 107 ЛК України) [1]. 

Шкода, заподіяна порушенням лісового законодавства, підлягає 

відшкодуванню незалежно від притягнення винних осіб до дисциплінарної, 

адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Правове регулювання відносин щодо відшкодування шкоди у даній сфері 

здійснюється за нормами цивільного та лісового права. Цивільним 

законодавством встановлюються загальні положення щодо відшкодування 

шкоди. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної лісово- му фонду, 

регулюються лісовим законодавством, а також законодавством про охорону 

навколишнього природного середовища в частині загального порядку 

відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням. Так, ст. 69 

Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» [3] встановлює, 

що шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в 

повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та 

незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та 

погіршення якості природних ресурсів. Особи, яким завдано шкоди, мають 

право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для 

відновлення здоров'я, якості навколишнього природного середовища, 

відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за 

цільовим призначенням. 
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До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті 

громадяни або посадові особи у випадках, передбачених КУпАП. 

Законодавством встановлений особливий порядок встановлення факту 

вчинення адміністративного правопорушення - ця наявність протоколу про 

вчинення адміністративного проступку. Адміністративна відповідальність у 

вигляді штрафів встановлюється Кодексом України про адміністративні 

правопорушення за скоєння таких видів лісових правопорушень: незаконне 

використання земель державного лісового фонду; незаконна порубка, 

пошкодження та знищення лісових культур і молодняка; порушення правил 

відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини; 

самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих 

плодів, горіхів, грибів, ягід; та ін. Необхідно відмітити, що єдиною санкцією за 

лісові адміністративні проступки є адміністративний штраф. Таке обмеження 

видів санкцій, на наш погляд, є певним недоліком адміністративної 

відповідальності за лісові правопорушення. Здається доцільним розширення 

складу адміністративних санкцій, що мають застосовуватися до 

правопорушників [6]. Наприклад, виправданим було б застосування у певних 

випадках і таких стягнень, як попередження та конфіскація предмета, який став 

знаряддям вчинення проступку (автомобіль, трактор, бензопила та ін.). Певним 

недоліком адміністративної відповідальності за лісові правопорушення є також 

неврахування повторності у скоєнні адміністративних правопорушень (тобто, 

можна неодноразово впродовж поточного року скоювати те чи інше 

правопорушення у сфері лісових відносин, не відчуваючи при цьому посилення 

санкцій — вони застосовуються завжди у незмінному обсязі) [6]. 

Кримінальна відповідальність за порушення лісового законодавства 

передбачена Кримінальним кодексом України у розділі VIII «Злочини проти 

довкілля».Одним із найбільш небезпечних порушень у сфері охорони лісів 

вважається незаконна рубка [5].  
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Як вже згадувалось, ані санкція, а ні диспозиція статті 246 КК України не 

змінювалась з часу набрання чинності Кримінального кодексу. Проте з огляду 

на значний обсяг незаконно добутої деревини в країні, можна стверджувати про 

збільшення рівня суспільної небезпеки коментованого злочину за останні роки. 

Як наслідок, виникають підстави для збільшення рівня кримінальної 

відповідальності. Особливо це стосується розмірів штрафів за цей злочин, які 

на сьогодні складають від 850 до 1700 грн [5].  

Слід мати на увазі, що злочини в сфері лісових відносин за фактичним 

складом схожі із адміністративними правопорушеннями, однак являють більш 

підвищену суспільну небезпеку з огляду на значність шкоди або посягання на 

ліси особливої захищеності. Чинна редакція статті 246 КК України та статей 65, 

65-1 КУпАП не містять матеріального критерію завданої шкоди, за якого 

незаконна порубка набуває ознак злочину. Судова практика свідчить, що 

середній розмір шкоди, який відповідно до ст. 246 КК України визнається 

істотним, становить в середньому 7 – 10 тис. грн. Хоча існує багато судових 

рішень, за якими до кримінальної відповідальності притягувались особи за 

вчинення 2 -3 дерев, що завдавало шкоди у розмірі 2 – 5 тис. грн.. Зокрема, 

багато таких рішень виносилось судами південних областей країни і 

стосувалось незаконних порубок у полезахисних смугах [6]. 

За статистичними даними Державного лісового агентства України, у 2014 

році обсяг незаконних рубок зменшився порівняно із 2013 роком. Збільшилось 

відшкодування збитків, які були завдані лісу лісо порушниками і в 2014 році 

склало 2,8 млн гривень. Передано до правоохоронних органів, судові 1363 

справ, заведених на лісо порушників. До дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 1190 осіб держлісохорони, в тому числі 40 осіб звільнено із 

займаних посад. Проти 14 осіб відкрито кримінальні провадження. 

Висновки. Аналіз складу правопорушень, щодо яких передбачена 

кримінальна або адміністративна відповідальність, свідчить про необхідність у 
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деяких випадках уточнення їх об'єктивної сторони, проведення більш чіткого 

розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за їх скоєння, 

розширення складу злочинів у галузі охорони та використання лісів, посилення 

санкцій до правопорушників. 
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ОПТИМАЛЬНА ЄМНІСТЬ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 

 ДП «ГОРОДОЦЬКЕ ЛГ» 
 

Анотація. Проаналізовано ємність мисливських угідь ДП «Городоцьке 

ЛГ» та приведено класифікацію найбільш поширених представників фауни. 

Визначено розподіл площ угідь за категоріями цінності. Проведено розрахунки 

середніх класів бонітету та чинники, які впливають на цінність угідь 

придатних для основних видів мисливських тварин. 
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Annotation. Analysis of the capacity of hunting grounds of the "Gorodotske 

LH" and bringing the classification of the most common representatives of the 

fauna. The division of the areas of land was determined by the categories of value. 

Conducted calculations of middle classes bonitet, factors that affect the value of 

land suitable for the main types of hunting animals. 

Ключові слова: мисливська фауна, лісове господарство, біотехнічні 

заходи, облік, бонітет. 

        Key words: hunting fauna, forestry, biotechnical measures,  account, bonite. 

Мисливство є одним з основних видів спеціального використання 

тваринного світу, який задовольняє матеріальні, рекреаційні та інші потреби 

громадян і господарства. Мисливством вважається добування диких звірів і 

птахів, які віднесені до об'єктів полювання і перебувають у стані природної волі 

чи в напів вільних умовах у межах мисливських угідь. 

Мисливське господарство в результаті цього вступає в протиріччя з 

лісовим і сільським господарством. Для запобігання цих протиріч і зведення до 

мінімуму заподіяних тваринами збитків визначається оптимальна щільність 

певного виду тварин. 

Доведення чисельності тварин до оптимуму є важливим завданням 

господарства. Перевищення оптимального рівня чисельності недопустиме, бо 

призводить до виснаження кормової бази, і, як результат цього, до загибелі та 

міграції тварин. Оптимальна ємність господарства і оптимальна щільність на 

1000 га угідь визначались нами у кожному типі, підтипійвиді мисливських 

угідь шляхом закладання пробних площі з визначення запасів кормів. 

Беручи до уваги результати попередніх обліків копитних тварин можна 

вважати, що мисливські угіддя ДП «Городоцьке ЛГ» цілком придатні для 

ведення мисливського господарства по козулі та кабану, а по лосю та оленю 

необхідно виконати ряд біотехнічних заходів конструктивної дії, що потребує 

матеріальних витрат господарства. 
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Як видно з даних,  наведених в табл.  1,  в межах мисливських угідь ДП 

«Городоцьке ЛГ» серед площ станцій мешкання лося обліковується 10,0 % 

угідь I класу бонітету, 18,2 % угідь з добрими та 42,0 % угідь з середніми 

властивостями. Це дає можливість завдяки проведенню біотехнічних заходів 

осягнути достатньої для експлуатації чисельності поголів’я лося. Проте, на 

сьогоднішній день умисливських угіддях ДП «Городоцьке ЛГ» цей вид 

порівняно малочисельний. Однак, при подальшому підході до ведення 

Мисливського господарства та охорони можливе формування стабільної 

мікропопуляції даного виду, зокрема, за рахунок сусідніх користувачів 

мисливських угідь. 

Таблиця 1 

Розподілплощімисливськихугідь ДП «Городоцьке ЛГ» за категоріями 

цінностей для основних видів мисливської фауни  

Види 

мисливської 

фауни 

Площа, 

га 

Розподіл площі угідь за категоріями 

цінності, % 

Розрахований 

середній 

бонітет I II III IV V 

Лось 33083,0 10,0 18,2 42,0 7,5 22,2 3,3 

Олень 33301,4 0,9 10,7 50,6 29,7 8,1 3,2 

Козуля 

європейська 

33301,4 0,9 18,6 50,0 23,4 7,1 3,3 

Кабан дикий 33301,4 3,1 15,2 41,4 40,3 0,00 2,7 

Заєць-русак 33301,4 6,6 7,1 48,7 34,7 3,0 3,2 

Куниця лісова 30601,0 0,0 0,0 6,2 46,0 47.8 3,9 

 

На території ДП «Городоцьке ЛГ» недостатньо високобонітетних угідь 

для оленя (0,9%), але наявність угідь з добрими (10,7%) і середніми 

властивостями (50,6%) дасть можливість завдяки проведенню біотехнічних 

(зокрема, організації підгодівлі) та охороних заходів підтримувати чисельність 

популяції даного виду на рівні, достатньому для експлуатації. На даний час в 
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межах мисливськихугідь ДП «Городоцьке ЛГ» відсутня локальна популяція 

оленя благородного та оленя плямистого. 

Частка високобонітетних угідь для зайця-русака становить 6,6%, а з 

добрими властивостями – 7,1%, з середніми – 48,7%. Це дає змогу при 

проведенні комплексу біотехнічних заходів та належної охорони мисливських 

угідь мати достатньо кількісне для експлуатації поголів’я цих тварин. 

Слід зауважити, що у ДП «Городецьке ЛГ» значна кількість угідь 

характеризується гарними захисними та кормовими якостями для козулі 

європейської. Недостатньо висобонітетних угідь (0,9%), однак, наявність угідь з 

добрими (18,6%) та середніми (50,0%) властивостями дає змогу при проведенні 

комплексу біотехнічних заходів, створення реміз для існування стабільної 

популяції цього виду з чисельністю поголів’я, достатньою для експлуатації. 

Як видно з табл.1 на території мисливських угідь ДП «Городоцьке ЛГ» 

для кабана дикого достатньо угідь, що характеризуються II (15,2%) та III 

класом бонітету (41,4 %), що дає можливість для створення достатньої для 

експлуатації чисельності виду. Чисельність популяції кабана, залежить від 

інтенсивності біотехнічних заходів (організації підгодівлі та наявності «бань»), 

а також характеру ведення сільського господарства на прилеглій території. 

Для куниці лісової основна частина придатних для мешкання угідь 

належить до IV (46,0 %) та III (6,2 %) класів бонітету. Однак ряд біотичних та 

антропогенних факторів позитивно впливають на забезпеченість куниці 

рослинними кормами та місцями облаштування кубел. Чисельність куниці 

залежить від забезпеченості рослинними кормами та місцями облаштування 

кубел. А також  кормами – чисельності основних жертв: білки, мишоподібних 

гризунів, врожайності рослинних кормів, конкуренції з іншими дрібними 

хижаками (тхір, ласка), а також ряд антропогенних факторів – турбування, 

інтенсивності лісорозробок. 
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Розрахункові дані є дуже реальними для ДП «Городоцьке ЛГ» і можуть 

бути досягнуті навіть швидше, ніж заплановано.  

Як видно з табл.2 найбільша чисельність в досліджуваному господарстві 

зайця-русака (23,0), козулі європейської (15,5), оленя (4,0), кабана дикого (4,8). 

Найменша чисельність спостерігається лося (2,9). 

Таблиця 2 

Середній клас бонітету угідь ДП «Городоцьке ЛГ» придатниних для 
основних видів мисливських тварин з урахуванням чинників, які 

впливають на цінність угідь (Поліська лісомисливська зона) 
 

Середній клас бонітету 
та чинники, які 
впливають на цінність 
угідь 

Видимисливськихтварин 

лось олень козуля кабан заєць-
русак 

Розрахованийсередній 
класс бонітету 

3,14 3,33 3,17 3,19 3,20 

Чинники, впливяких не залежитьвідкористувачівмисливськихугідь 
Клімат 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Чинникнеспокою 0,06 0,02 0,04 0,02 0,04 
Окультуреність 
ландшафту 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Мозаїчністьгрунтів 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02 
Забезпеченістьводним
иджерелами 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Рельєф 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Загибельмисливськихт
варин 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Чинники, впливякихзалежитьвідкористувачівмисливськихугідь 
Впливхижаків 0,02 0,4 0,4 0 0,02 
Впливконкурентів 0,02 0 0,02 0 0,02 
Санітарний стан 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Браконєрство 0,02 0 0,1 0 0,1 
Формуванняпопуляції
мисливськихтварин 

0,02 0 0,02 0 0,02 

Додатковакормова 
база 

0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 

Ефективністьбіотехніч
нихзаходів 

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

Загальнийкоефіцієнтвп
ливі( вказати знак «+» 
чи «-») 

+0,16 -0,14 +0,12 -0,54 +0,04 
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Середній класс 
бонітету з 
урахуваннямчинникі
в 

3,30 3,19 3,29 2,65 3,24 

Оптимальна 
щільністьгол./1000 га 

2,9 4,9 15,5 4,8 23,0 

 

Проаналізувавши оптимальнуємність мисливських угідь ДП «Городоцьке 

ЛГ», можна зробити висновки: 

1. Інтенсивне використання мисливських угідь неможливе без 

втручання мисливського контролю у всі процеси лісо чи 

сільськогосподарського виробництва.  

2. Встановлено, що: 

– чинники, вплив яких не залежить від користувачів мисливських угідь, 

це – клімат, чинник неспокою, окультуреність ландшафту, мозаїчність ґрунтів, 

забезпеченість водними джерелами, рельєф, загибель мисливських тварин 

(табл.2); 

– чинники, вплив яких залежить від користувачів мисливських угідь, це – 

вплив хижаків, вплив конкурентів, санітарний стан, браконьєрство, формування 

популяції мисливських тварин, додаткова кормова база, ефективність 

біотехнічних заходів (табл.2). 

3. Необхідно: 

– спрямовувати біотехнічні заходи, на підвищення продуктивності угідь, 

вводячи наукові дослідження, досвіди з практики ведення мисливського 

господарства, доводячи щільністьтварин в угіддях до максимального. 

– проводити біотехнічні заходи щодо збільшення поголів’я лося та оленяі 

підвищення продуктивності угідь. 

– найбільшу увагу приділяти недостатній кількості кормів у зимовий 

період, створення небезпечних місць для їхнього існування та розмноження. 

– проводити способи приманювання їх ізсусідніхгосподарств. 
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4. Водночас слід зазначити, що ведення мисливського господарства 

потребує посилення охоронних заходів, спрямованих на боротьбу з 

браконьєрством. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ 
РОЗКРЯЖУВАННЯ І СОРТУВАННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ 

 

Анотація. На основі аналізу технологій лісопромислового виробництва, 

конструкцій операційного устатковання для первинного обробляння 

стовбурних лісоматеріалів, запропоновано моделювання розкряжувально-

сортувальної дільниці головного технологічного потоку з маніпуляторним 

обслуговуванням. 

Summary. On the basis of the analysis of the technology of forestry 

production, structures of operational equipment for the primary treatment of trunk 

timber, the modeling of the cutting and sorting of the main process flow wood with 

manipulator service is proposed. 

Ключові слова: головний технологічний потік, маніпулятор, показники 

робочого циклу, розкряжувально-сортувальна дільниця. 

Keywords: main technological stream, manipulator, indexes of duty cycle, area 

of scission and sorting of wood. 
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Переважна сортиментна лісозаготівля, яка на даний час реалізується 

підприємствами лісового комплексу України, зумовила значне зменшення 

обсягів первинного обробляння стовбурної деревини на лісопромислових 

складах, недовантаження устатковання на головних потоках лісопромислових 

складів, які збудовані відносно давно і у більшості згідно систем машин НС1 і 

НС2. Як наслідок цього витрати на експлуатацію, догляд і ремонт мало 

задіяних технологічних засобів головних потоків нижніх складів, а деколи і не 

використання їх у виробничому процесі, негативно впливають на собівартість 

лісопродукції, збільшують трудовитрати, у т. ч і на ТО та обслуговування такої 

техніки. 

За таких обставин доцільним і економічно оправданим є використання 

мобільних або стаціонарних багатоопераційних агрегатів для головних 

потокових ліній нижніх лісопромислових складів. Поєднання у них 

навантажувальних і розкряжувальних технологічних засобів компактних 

габаритів з високим рівнем концентрації циклових операцій і автоматизації 

процесів обробляння стовбурної деревини, а також поєднання їх з мобільними 

навантажувачами-штабелерами деревини (на рейкових чи пневмоколісних 

рушіях) створює умови їх ефективної адаптації для головних, допоміжних і 

додаткових потоків нижньоскладського виробництва; вказане устатковання 

разом з тим відрізняється енерго- і ресурсоощадністю. 

Оскільки на даний час розроблення технологій на базі мобільних чи 

стаціонарних багатоопераційних маніпуляторних агрегатів з первинного 

обробляння стовбурної деревини та обґрунтувань їх оптимального 

функціонування для визначених виробничих умов майже не вирішувалися, 

тому дослідження складу (компонування) таких технічних комплексів, їх 

головних технологічних параметрів роботи з елементами моделювання 

процесів сумісного функціонування операційних механізмів для оптимального 

складу устатковання відповідно до прогнозованого вантажообігу 
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лісопромислового складу є актуальними. 

Метою дослідження є обґрунтування раціонального компонування і 

основних технологічних параметрів дільниці розкряжування-сортування 

лісоматеріалів з маніпуляторним обслуговуванням в складі головного 

технологічного потоку (ГТП) лісопромислового складу. 

Із технології первинного обробляння стовбурної деревини на ГТП 

лісопромислового складу та на основі застосування прототипних конструкцій 

устатковання [1, 2] встановлено, що в багатоопераційному агрегатному 

обробному комплексі необхідно послідовно поєднати цикл підйомно-

транспортних операцій з стовбурними (півстовбурними, сортиментними) 

лісоматеріалами, цикл розкряжувальних операцій та комплекс 

переміщувальних, сортувальних і штабелювальних робіт з розмірними 

сортиментами. 

Серед операцій з стовбурним довгоміром і сортиментами застосування 

маніпуляторів у складі ГТП лісопромислового складу у більшості випадків 

запропоноване замість кранових механізмів, а також транспортерів з 

нагромаджувачами сортиментів, та для швидкого обслуговування естакади 

оперативного запасу довгоміру і з розкряжувально-сортувальною дільницею 

(РСД) ГТП сумісно з лісовозним транспортом, а також для переміщення 

сортиментів з РСД на засоби штабелювання або відвантаження. Маніпуляторне 

чи стрілове устатковання при цьому демонструє ефективну роботу, в поєднанні 

з транзитними буферними запасниками сортиментів (наприклад з 

лісонагромаджувачами), забезпечує умови циклічно-потокового режиму роботи 

дільниці з майже автономними мобільними підйомно-транспортними засобами 

ГТП лісопромислового складу. 

Основні і допоміжні операції, а також  робочі органи та додаткові 

пристрої телескопічних стріл або маніпуляторів на дільницях ГТП необхідно 

обрати згідно базових конструкцій та відповідно до складу операцій і режимів 
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роботи устатковання, яке ним обслуговується у встановленій технологічній зоні 

його застосування. При цьому виробнича продуктивність дільниці ГТП 

(наприклад розвантажувальної, розкряжувальної, сортувальної або 

штабелювальної і ін.) повинна обґрунтовуватися за складом сумісної роботи 

основного операційного устатковання і наприклад маніпулятора, за умови, що 

обробне устатковання пристосоване для маніпуляторного обслуговування [3, 4]. 

Основною складовою головного потоку лісопромислового складу є РСД, 

що обслуговується маніпулятором, який у зоні своєї дії виконує різні операції 

переміщення лісоматеріалів: довгомірних лісоматеріалів із запасника (естакади) 

на розкряжувальний стіл, утворених сортиментів з розкряжувального столу у 

сортувальний візок або у нагромаджувачі сортиментів. Для такого випадку 

передбачається виконувати розкряжування довгомірних лісоматеріалів 

окремим розкряжувальним агрегатом, до конструкції якого входить стіл для 

довгомірних лісоматеріалів і пиляльний механізм наприклад з ланцюговою 

пилкою. Розпилювання довгоміру на сортименти такими засобами виконується 

шляхом переміщення і зупинок у місцях пиляння розпилювального механізму 

напрямною стола вздовж осі нерухомого лісоматеріалу; пиляльним механізмом 

при цьому виконується як розрізання стовбурного лісоматеріалу, так і 

відмірювання довжин утворюваних сортиментів. 

Визначення основних показників ефективності роботи маніпуляторної 

РСД ГТП, а саме витрати робочого часу, що обернено пропорційні 

технологічній продуктивності, у першому наближенні запропоновано на основі 

методу предметного моделювання роботи такої дільниці з базовими 

показниками операційного устатковання з метою наглядного представлення їх 

поєднання для сумісної чи самостійної роботи (маніпулятора, 

розкряжувального агрегата, лісонагромаджувачів або мобільного сортувального 

візка). У відповідності з цим математичний опис моделі - це співвідношення, 

що встановлюють зв’язок показників ефективності роботи операційного 
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устатковання з діючими факторами операцій [5]. 

Враховано, що на стан об’єкта дослідження (РСД) відповідним чином 

впливають технічні і технологічні фактори (технічні параметри устатковання, 

технологія виконання первинного обробляння стовбурної деревини за складом 

переміщувальних, розкряжувальних і сортувальних операцій), а також ряд 

некерованих факторів: розмірні і якісні характеристики оброблюваних 

лісоматеріалів, стан механізмів та інструментів, напрацювання на відмову і 

тривалість відновлення роботоздатності устатковання, професійні, фізіологічні 

та інші показники оператора дільниці тощо. 

Взаємозв’язки агрегатів (одиниць) РСД  ГТП встановлюються за 

допомогою співвідношень, що враховують взаємодію послідовно і паралельно-

пос-лідовно діючих механізмів і вузлів між собою та з допоміжним 

устаткованням. 

Серед таких показників ефективності роботи РСД визначалися: 

- загальний час несуміщених робочих і холостих ходів маніпулятора 

дільниці і розкряжувального вузла за довільний період, пропорційний кількості 

виготовлених сортиментів;  

- позациклові простої операційного устатковання, усереднено віднесені  

до одиниці випущеної продукції або до одиниці часу безпосередньої 

роботи;  

- накладені позациклові втрати часу на одиницю продукції – визначені на 

підставі коефіцієнта накладених втрат (або коефіцієнта використання робочого 

часу устатковання). 

Значення операційних витрат часу в роботі РСД було визначено на 

підставі предметних моделей (рис. 1, рис. 2) і технічних характеристик 

застосовуваного активного устатковання під час виконання ним роботи (згідно 

з предметом дослідження – це витрати часу маніпулятора під час виконання 

транспортних операцій у завантаженому і порожняковому стані, простої 
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маніпулятора під час захоплення предмета праці (сортимента) і звільнення від 

нього у сортувальний візок чи у лісонагромаджувач, а також витрати часу на 

маневрування вказаним устатковання для остаточного обробляння предмета 

праці).  

 
Рис. 1. Схема для визначення зміни вильоту маніпулятора в плані з 

довгоміром  або з сортиментами на обслуговуванні РСД 

В розрахунках циклових витрат часу РСД важливим є тривалість 

очікування цього вузла, пов’язана з роботою суміжного устатковання ГТП 

лісопромислового складу, тобто візків для сортиментів або лісоштабелера. Але 

такі витрати часу загальним компонуванням РСД майже виключені, оскільки 

естакади запасу стовбурної деревини і стаціонарні чи мобільні (візки) 

лісонагромаджувачі підбиралися в обсягах та кількостях, які унеможливлюють 
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через них простої виконавчих механізмів дільниці (маніпулятора і 

розкряжувального вузла).   

 
а б 

Рис. 2. Графік переміщення затискача маніпулятора під час завантаження: 
а – довгомірних лісоматеріалів на розкряжувальний стіл; 
б – сортиментів у лісонагромаджувач або у сортувальний візок 

Запропонований метод дослідження роботи РСД ГТП лісопромислового 

складу не заперечує використання практичних матеріалів, взятих з виробничих 

спостережень роботи наприклад маніпуляторної техніки, оскільки реальні 

значення циклових витрат часу дають змогу аналізувати нерегламентовані 

простої устатковання, затримки в роботі під час виконання безпосередніх 

функцій, прогнозувати напрямки скорочення нерегламентованих витрат 

ефективного робочого часу, особливо, якщо їх можна уникати за рахунок 

технічних можливостей устатковання з метою підвищення технологічної 

продуктивності. 

Висновки.  

1. Необхідної виробнича продуктивність ГТП лісопромислового складу 

може бути досягнута застосуванням багатоопераційних маніпуляторних 

агрегатів для розкряжувальних, сортувальних і штабелювальних робіт з 

довгомірною лісосировиною та сортиментами, що в комплексі мають 
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реалізувати раціональне компонування операційного устатковання в складі 

технологічного потоку. 

2. Для лісопромислових складів з малим і середнім вантажообігом 

перспективним слід вважати маніпуляторне сортування розмірних сортиментів 

на РСД, що дозволяє зменшити матеріаломісткість, енерговитрати та виробничі 

площі на сортуванні лісоматеріалів і створити передумови для продуктивного 

пачкового штабелювання або відвантаження сортиментів.  

3. З метою оцінки раціонального компонування ГТП доцільним є 

моделювання роботи інваріантних РСД, що дозволяє з достатньою 

достовірністю виконати обчислювальний експеримент над комплексом 

устатковання з використанням параметрів операцій основних одиниць 

технологічного устатковання, які відрізняються за цикловою тривалістю. 

Список використаних джерел 

1. Залегаллер Б. Г. Технология и оборудование лесных складов: учебник 
для вузов / Б. Г. Залегаллер, П. В. Ласточкин, С. П. Бойков. – 3-е изд., испр., 
доп. – М. : Лесная промышленность, 1984. – 352 с. 

2. Васильев Г. М. Многооперационные машины для нижнескладских 
работ / Г. М. Васильев. – М. : Лесная промышленность, 1979. – 120 с. 

3. Федоренчик А. С. Манипуляторы на сортировке древесины / А. С. 
Федоренчик, М. В. Ходосовский, И. В. Турлай. – М. : Лесная промышленность. 
№ 9. – 1986. – С. 5-9. 

4. Бакай  Б. Я. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання 
маніпулятора на переміщенні сортиментів / Б. Я.  Бакай // Лісове господарство, 
лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів 
: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 28. – С. 76–80. – ISSN 0130-9080. 

5. Дудюк Д. Л. Основи моделювання та оптимізації процесів і систем 
лісови робничого комплексу: навч. посібн. / Д. Л. Дудюк. – К. : ІСДО, 1995. – 
322 с.  

 
УДК [582.632.2:630*5](477.42) 

                                 
Володимир Анатолійович Гиря 

МЛТК, ст. викладач, м. Малин, Україна 
 

ПОРІВНЯННЯ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ 
ЖИТОМИРЩИНИ 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

75 
 

 
Анотація: проведений аналіз  таксаційних показників в насадженнях 

Малинського лісгоспу АПК на Житомирщині в трьох лісництвах. У регіоні 

досліджень дубові деревостани займають незначні площі, але враховуючи той 

фактор, що всихання соснових насаджень зростає з кожним роком, то в 

перспективі їх площа збільшиться.  При обстеженні лісокультурних площ 

потрібно більш детально вивчати грунтові умови та вводити в лісові 

культури листяні породи, а особливо дуб звичайний. 

Ключові слова: сосна звичайна, дуб звичайний, площа, лісництво, пробні 

площі, польова перелікова відомість, модельні дерева, таксаційні показники 

насаджень 

        В досліджуваному об'єкті «Малинський лісгосп АПК», пробні площі 

закладені в одновікових 79-річних мішаних насадженнях в умовах С2     (свіжої 

судіброви) та С3 (вологої судіброви). При закладанні пробних площ враховані 

вимоги [3] державного стандарту щодо закладання проб в польових умовах. На 

кожній пробі проведений суцільний перелік дерев, взяті для аналізу  по 15 

модельних дерев, а потім в камеральних умовах обчислені таксаційні показники 

насаджень з використанням довідникової літератури. Отримані на пробній 

площі матеріали переводять на всю площу ділянки лісу. Результати вимірювань 

у Ворсівькому лісництві наведено в табл. 1 

Таблиця 1 -  Польова перелікова відомість у Ворсівькому лісництві  
ПП - 1  Квартал 15,  виділ 20, S = 0,50 га 

  
Ступінь 
товщини 

Порода – дуб Порода – граб Порода – ясен 
Ділові н/ділові дров'яні ділові н/ділові дров'яні ділові н/ділові дров'яні 

12      4    
16     4 3    
20 2   11 12 7    
24 21 5 3 13 7 4    
28 18  3 5   1   
32 14      1   
36 22      1   
40 11  1    2   
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44 4         
48 2  1       
52 1         

Разом 95 5 8 29 23 18 5   
 

В табл. 2 наведено результати вимірів у Барвінківському лісництві 

Таблиця 2 -  Польова перелікова відомість у Барвінківькому лісництві 
 

ПП - 2  Квартал 25,  виділ 7, S = 0,5 га 
 

Ступін
ь 

товщин
и 

Порода – дуб Порода – береза Порода – клен Порода – липа 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

12   10      4   5 
16   8      6  1 2 
20 2 14 15 3 4 7  2 5  2 6 
24 5 3 11 2 2 13 2 1  1 1  
28 12 1 2 11 2 3 1      
32 12   6         
36 5   3         
40 2   1         

Разом 38 18 46 26 8 23 3 3 15 1 4 13 
 

В табл. 3 наведено результати вимірів у Привітнянському лісництві 

Таблиця 3 -  Польова перелікова відомість у Привітнянському лісництві 

ПП - 3  Квартал 32,  виділ 15, S = 0,5 га 

Ступін
ь 

товщин
и 

Порода – дуб Порода – береза Порода – сосна Порода – вільха 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

Діло
ві 

н/діл
ові 

дров'
яні 

12   7   13      4 
16   5 3 1 5     8 4 
20 7 2 2 4 2 7    11 2 4 
24 11 3 4 9 1 6    7 1 2 
28 12 1 1 7 3  1 2  4 1  
32 11  3 3  1 2 1 3 2   
36 5 3     6 1 2    
40 12 1 3    2      



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

77 
 

 
 
В табл. 4 наводяться таксаційні показники досліджуваних об'єктів. 

Таблиця 4 – Таксаційні показники насаджень в досліджуваних об'єктах 
  

Таксаційний 
показник 

Насадження 

Назва лісництва 

Ворсівське Барвінківське Привітнянське 

Походження насіннєве  насіннєве  насіннєве  
Форма Проста Проста Проста 
Склад 8Дз 2Гз + Яс 6Дз 4 Бп + Клг, 

Лпд 
6Дз1 Бп 2Сз 
1Влч 

Вік, років  79  79 79 
Повнота 0,72 0,71 0,82 
Бонітет ІІ ІІІ ІІ 
Запас, м3/га 270 200 340 
Середній діаметр, 
см 

28,3 22,5 31,0 

Середня висота, м 24,0 19,8 24,6 
Клас товарності 2 3 2 
ТЛУ С2 С3 С3 
 
 

За результатами обчислень пробних площ можна зробити наступні 

висновки: 

- насадження в трьох лісництвах насіннєвого походження та за 

формою прості; 

- в складі насаджень є 6 або 8 одиниць головної породи; 

- бонітет у Ворсівському та Привітнянському лісницвах ІІ клас, а в 

Барвінківському – ІІІ клас; 

-  повнота в насадженнях від 0,71 до 0,82; 

44 8 1     1      
48 4      1      
52 2      2      

Разом 72 11 25 26 7 32 15 4 5 24 12 14 
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- найвищу продуктивність мають насадження Привітнянького 

лісництва, що на 21 % вища ніж у Ворсівському, та на 41% ніж у 

Барвінківському лісництвах; 

- середній діаметр головної породи  Привітнянького лісництва (31,0 

см),  Ворсівського (28,3 см) та в  Барвінківському (22,5 см); 

- середня висота головної породи  Привітнянького лісництва (24,6 м),  

Ворсівського (24,0 м) та в  Барвінківському (19,8 м); 

- клас товарності у Ворсівському та Привітнянському лісницвах 2 

клас, а в Барвінківському – 3 клас. 

      Отже, можна зробити загальний висновок, що листяні насадження 

мають високу продуктивність та в майбутньому їх площі будуть зростати на 

Поліссі. 
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МОНІТОРИНГ ЛІСІВ ПЕРШОГО РІВНЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

   Анотація. Проаналізовано зміни стану лісів державного підприємства 

«Великокопанівське ЛМГ» Херсонського обласного управління лісового та  

мисливського господарства. Визначено факторів впливу на стан деревостанів 

за даними моніторингу лісів першого рівня.  
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       Annotation. The changes in forests of the state enterprise "Velikokopanivske 

FHE" of the Kherson Regional Department of Forestry and Hunting Economy are 

analyzed. The factors of influence on the state of the stands on the basis of data of 

monitoring of forests of the first level are determined. 

      Ключові слова:  моніторинг лісу, стан насаджень, причини дефоліації.  

      Key words: forest monitoring, condition of plantations, causes of defoliation. 

 В Херсонській області мережу пунктів моніторингу лісу першого рівня 

започаткували науковці ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА» у 1997 році. 

Починаючи з 2011 року польові роботи з моніторингу лісів в Херсонській 

області виконують фахівці державних лісогосподарських підприємств, надаючи 

звіти до УкрНДІЛГА. 

  Метою даної роботи є оцінювання динаміки стану соснових насаджень 

області за період 2004 – 2018 рр. на прикладі ДП «Великокопанівське ЛМГ» 

Херсонського управління лісового та мисливського господарства. Використано 

дані щорічних спостережень на пунктах моніторингу лісів першого рівня, 

представлені ДП «Великокопанівське ЛМГ», а також власні дослідження. 

Роботи по закладанню ділянок моніторингу велися згідно з методичними 

рекомендаціями з моніторингу лісів України першого рівня [1,2]. Кожна 

ділянка моніторингу являє собою чотири підділянки орієнтовані за сторонами 

світу на відстані 25 м. від центру. Координати центра ділянки моніторингу 

доведені УкрНДІЛГА. На під ділянці відбираються і маркуються по шість 

облікових дерев, за станом яких і ведуться довгострокові спостереження. 

Основними критеріями оцінювання є ступінь дефоліації (втрати хвої, листя) 

верхньої третини крони та її нижньої частини, а також загальна дехромація 

(відхилення кольору хвої від нормального). Точність оцінювання – 5%. На 

кругових площадках постійного радіусу описується надґрунтовий покрив. За 

даними лісовпорядкування на початок 2006 року загальна площа земель ДП 

«Великокопанівське ЛМГ» становила 19467 га, із них площа вкритих лісовою 
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рослинністю земель становила 13510 га (69,4%). Переважаючими головними 

породами є сосна кримська – 5963 га та сосна звичайна – 4476 га, тобто хвойні 

займають 77,3% від загальної площі лісових насаджень. Акація біла на той час 

зростала на площі 2555 га або 18,9% від площі вкритих лісовою рослинністю 

земель. У 2004 році закладено три ділянки моніторингу лісів першого рівня в 

акації білій та три в соснових насадженнях. На одну ділянку моніторингу 

припадало 852 га деревостанів акації білої і 3480 га соснових насаджень. 

Ділянки моніторингу, які розташовані в перестійних деревостанах акації білої у 

Виноградівському лісництві у 2014 та 2015 рр. були тимчасово  переведені до 

не активних в зв’язку з проведеними суцільними лісовідновними рубками. 

Після переведення зрубів у вкриті лісовою рослинністю землі у 2016 та 2017 рр. 

спостереження були відновлені в молодому поколінні. У Буркутському 

лісництві у 2012 році ділянка моніторингу № 264733 отримала статус  «не 

активна», а закладена нова ділянка №26473301 в деревостані сосни звичайної. 

   Таким чином, за період 2004 – 2018 рр. кількість ділянок моніторингу в ДП 

«Великокопанівське ЛМГ» не змінилося. За цей же період у Виноградівському 

лісництві, кв. 29 засохло одне облікове дерево сосни звичайної IV класу Крафта 

діаметром 14 см. Дерево замінили іншим, яке має ІІ клас Крафта і діаметр 18 

см. У Великокопанівському лісництві в кв. 29 в зв’язку з розрубкою 

технологічних коридорів було зрубано три здорових дерева сосни кримської, 

які теж були замінені. Отже за період 2004 – 2018 рр. серед хвойних засохло 

лише одне дерево. Вірогідна причина – природний відпад, про що свідчить 

перехід із ІІІ класу Крафта до IV та діаметр, який значно менший середнього по 

підділянці. 

    Нами проаналізовано динаміку таких показників стану крон, як відносна 

довжина крони, ступінь дефоліації верхньої третини крони і крони в цілому, 

ступінь дехромації, вік хвої та основні причини незадовільного стану облікових 

дерев. Узагальнюючим показником, за яким оцінюється стан лісів у програмі 
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ICP Forests, є дефоліація крони. Як видно з рисунка 1, середня дефоліація 

верхньої третини крони зростала від 9,3% у 2004 році (дефоліація відсутня) до 

26,2% у 2010 році (середня дефоліація) і поступово знижується до 15,7% у 2018 

році (дефоліація слабка).  
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Рисунок 1 – Динаміка середньої дефоліації крон (%) сосни кримської (а) та 

сосни звичайної (б) на ділянках моніторингу 

Різниця початкового та кінцевого значення показника є суттєвою на 95% 

рівні (табл.1). Середня дефоліація крони в цілому на 5-15% перевищує значення 

дефоліації верхньої третини крони. Показник зростає від 18,2% у 2004 році 

(слабка дефоліація) і набуває максимуму в 2012 році – 41,1% (середня 

дефоліація) з наступним зниженням до 29,9% (середня дефоліація) у 2018 році 

(рис.1). Різниця між середніми значеннями у 2004 р. та 2018 р. є суттєвою на  

95% рівні tф=5,349, що перевищує tф табл.=2,008. Отже, незважаючи на 

покращення стану дерев сосни кримської на 2018 рік, їх дефоліація залишається 
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суттєво вищою, ніж у 2004 р. Така динаміка показників зумовлена виникненням 

та поширенням осередків хвороби дотістромоз сосни кримської восени 2004 

року та у 2011 році. Відмирання хвої просувалося знизу до вершини крони, що 

спричинило високий ступінь дефоліації (кількість дерев із сильним ступенем 

дефоліації сягала 100%) нижньої частини крони.  

Таблиця 1  

Зміна основних показників стану крон облікових дерев на ділянках 

моніторингу в ДП «Великокопанівське ЛМГ» за період 2004 – 2018 рр. 

    

Середній вік хвої із 2,4 роки знизився до 1,0 року у 2007 р. з подальшим 

поступовим зростанням до 2,7 років у 2018 р. (Рис.2) 

Показник  порода 2004 р. 2018р. tϕ tϕ 
табл. 

Суттєвість 
різниці 

середніх, 
Р=95% 

Кіль-
кість 
дерев 

Дефоліація верхньої 
третини крони,% 

Скр 9,3±0,9 15,7±1,7 3,345 2,008 суттєва 27 

Дефоліація крони в 
цілому,% 

 18,2±1,0 29,9±2,0 5,349 2,008 суттєва 27 

Відносна протяжність 
крони, % 

 61,7±4,2 50,7±2,7 2,221 2,008 суттєва 27 

Вік хвої, років  2,4±0,1 2,7±0,1 3,015 2,008 суттєва 27 
Дефоліація верхньої 
третини крони, % 

Сзв 16,9±1,4 15,6±1,6 0,596 1,987 не суттєва 45 

Дефоліація крони в 
цілому,% 

 23,3±1,2 28,0±1,2 2,738 1,987 суттєва 45 

Відносна протяжність 
крони, % 

 46,7±3,3 42,7±3,1 0,871 1,987 не суттєва 45 

Вік хвої , років  2,0±0,1 2,5±0,1 5,142 1,987 суттєва 45 
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Рисунок 2 – Динаміка віку хвої облікових дерев сосни кримської на ділянках 

моніторингу лісу в ДП «Великокопанівське ЛМГ»  
 

 Внаслідок засихання нижньої частини крони відбулося зменшення відносної 

протяжності крони від 61,7± 4,2% у 2004 р. до 50,7±2,7% у 2018 році. Різниця 

середніх показників є суттєвою на 95% рівні (Табл. 1). Динаміка середньої 

дефоліації крон облікових дерев сосни звичайної (Рис. 1) має спільну рису – 

наростання дефоліації до 2012 – 2014 рр. і поступове зниження на кінець 2018 

року. Скоріш за все це пов’язано зі змінами погодних умов. Різке підвищення 

дефоліації крон сосни звичайної в окремі роки пояснюється періодичним 

пошкодженням хвоєгризами – рудим та звичайним сосновими пильщиками. 

Останній спалах зафіксовано у 2017 році. Різниця середніх показників 

дефоліації крони сосни звичайної у 2004 р. та 2018 р. є суттєвою на 95% рівні  

лише для крони вцілому (табл.1) tф=2,738, що перевищує tф табл=1,987. 

Відносна протяжність крони зменшилася із 46,7±3,3% до 42,7± 3,1%. 

Припущення про суттєвість різниці середніх показників не підтверджено. Вік 

хвої за період, що аналізуємо, зріс від 2,0±0,1 до 2,5 ±0,1 років. Найнижча 

величина зафіксована у 2006 році – 1,6 років, у 2011 та 2014 рр. – 1,9 років. На 

0,1 року вік її знизився у 2017 році на час поширення осередків соснових 

пильщиків.  
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 Висновки. Ступінь середньої дефоліації крон сосни звичайної та кримської 

за період 2004 – 2018 рр. загалом коливався в межах 26 – 40 %, що відповідає 

середній дефоліації. Причиною ослаблення стану сосни є спалахи осередків 

хвороб та шкідників лісу.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ   ВПЛИВУ  ГУСТОТИ  ПОСІВІВ  НА  РІСТ   СІЯНЦІВ 
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Анотація. У статті розглядається дослідницька робота по 

вирощуванню сіянців сосни звичайної 

Ключові слова: любов до обраної професії, дослідницька робота, 

розвиток пізнавальної активності. 

Annotation.  The article deals with the research work on the cultivation of pine 

seedlings common 

Key Words:  Research work, development of cognitive activity 

Наведені  результати дослідження вирощування сіянців сосни в умовах 

Полісся. Вивчено вплив густоти розміщення рослин на показники росту сіянців 

сосни звичайної. Дослідження проводилися в Малинському лісотехнічному 

коледжі Житомирської області, яка розташована на півночі Правобережжя 

України. Це частина Полісся. Площа області становить 4,94% території 

України. Клімат помірно континентальний з теплим вологим літом і м'якою 
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хмарною зимою. Середня температура: літня - +18,5 С˚, зимова - 5,5 С˚, 

середньорічна кількість опадів – 753 мм. На території області протікає 221 річка 

загальною довжиною 5366 км. Всі ріки належать до басейну Дніпра. 

Ефективність створення штучних насаджень при лісорозведенні і 

лісовідновленні багато в чому визначається якістю садивного матеріалу, 

вирощуваного в лісових розсадниках [3,4]. Найбільш ефективним для 

створення лісових культур хвойних порід є крупномірний посадковий матеріал, 

вирощений з виконанням певних агроприйомів, що дозволяють сформувати 

компактну, добре розвинену кореневу систему рослин та отримати найкраще 

співвідношення маси тонких коренів до маси хвої. В лісових розсадниках дуже 

важливе значення має технологія вирощування посадкового матеріалу, від неї 

багато в чому залежить вихід якісного посадкового матеріалу [3,4]. 

Норма висіву насіння має виключно велике значення. При зменшенні 

норми висіву виходять зріджені посіви і рідкісне стояння сіянців. В результаті 

цього не повністю використовується зайнята рослинами площа і збільшуються 

витрати на вирощування посадкового матеріалу. Завищені норми висіву 

призводять до надмірно густого стояння сіянців, серед яких значна частина 

рослин виявиться недорозвиненою і не придатною для посадки. У сіянців, 

вирощуваних в умовах густого стояння, спостерігається посилений ріст у 

висоту, уповільнений ріст за діаметром стовбура і менш інтенсивне наростання 

кореневої маси. Це веде до порушення оптимальних співвідношень між 

окремими частинами рослин. Такий посадковий матеріал буде гірше 

приживатися і рости в культурах. Для того щоб виростити сіянці сосни з 

необхідними параметрами надземної частини, однією з основних умов є їх 

рівномірно розріджене розміщення в межах посівного рядка.  

Метою досліджень було вирощування високоякісного садивного 

матеріалу. Поставлена задача вирішувалася регулюванням оптимальною 

густотою розміщення сіянців сосни звичайної, що забезпечувало біометричні 
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показники і масу. Насіння до посіву готували намочуванням у воді протягом 20 

годин. Висіяли насіння навесні 24 квітня 2017 р., сухе протруювання насіння 

провели фунгіцидом (гранозан 0,5–1 г). Для лісової зони норма висіву насіння 

сосни звичайної 1,5 м пог. м, глибина загортання 0,5-1,5 см. 

Для визначення оптимальної густоти розміщення сіянців сосни звичайної 

в посівних рядках залишили густоту з наступним розміщенням: 1) 50...60; 2) 

70...80; 3) 100...110 шт./пог.м. Біометричні показники рослин визначали в кінці 

вегетаційного періоду не менш ніж з 30 рослин у кожному варіанті. 

Експериментальні дані оброблені з використанням методів варіаційної 

статистики (таблиця 1). 

Таблиця 1 - Біометричні показники і маса дворічних сіянців сосни 

звичайної                                                     при різній густоті їх розміщення 

№ 

варіанту 

(ділянка) 

Норма 

висіву, г 

Кількість 

насіння, 

шт. 

Густота 

розміщення, 

шт./пог. м 

Середній 

діаметр 

кореневої 

шийки, 

мм, D±d 

Середня 

висота, 

см 

h±m 

Середній 

приріст, 

см 

Zh±m 

контроль 1,5 267 50…60 3,9±0,1 18,4±0,5 12,6±0,5 

1 1,0 178 70…80 3,4±0,1 19,6±0,6 14,1±0,4 

2 2,0 356 100…110 2,4±0,3 17,8±0,7 11,3±0,6 

 

  Наведемо порівняльну оцінку біометричних показників сіянців сосни 

звичайної, вирощених в посівному відділенні при різній густоті розміщення. 

Результати досліджень росту сіянців сосни звичайної, наведені в таблиці 1, 

показують, що при зменшенні густоти розміщення рослин від 100...110 до 

70...80 шт./пог. м середній діаметр кореневої шийки сіянців збільшується на 1,0 

мм, тобто на 40,0%, а середня висота зростає на 1,8 см, що не суттєво (t = 1,7). 

При подальшому зменшенні густоти розміщення до 50...60 шт./пог. м середній 
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діаметр збільшується на 1,4 мм, що становить 40,0% по відношенню до 

середнього діаметру при густоті 70...80 шт./пог.м. Середня висота при цьому 

збільшується на 1,2 см, тобто менше ніж на 7 %. 

 При густоті 70...80 шт./пог. м сіянці мали найбільший приріст по висоті 

14,1 см, що свідчить про кращий розвиток сіянців при густоті 70...80 шт./пог.м. 

Таким чином, зниження густоти розміщення сіянців сосни звичайної до 60..70 

шт./пог.м дає істотне збільшення біометричних показників, особливо середньої 

висоти та середнього приросту по висоті. Подальше зниження густоти 

розміщення рослин недоцільно, так як посіви піддаються видуванню вітром, 

збільшується ймовірність вилягання сіянців. Рекомендується використовувати 

селекційне насіння і насіння 1 класу якості: збір і заготівлю насіння проводити 

на ПЛНД. Насіння, зібране з ПЛНД (Постійних лісонасінних ділянок) не буде 

пошкоджене шкідниками, насіння буде повнозернисте і з високою схожістю [6]. 

Це веде до більшого виходу посадкового матеріалу в розсаднику. Сіянці, 

отримані від насіння, зібраного не з випадкових дерев, а насінників з хорошими 

спадковими ознаками забезпечить більш продуктивне насадження.  

 

 
Рисунок – Показники росту сіянців сосни звичайної в розсаднику по густоті посіву 

 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

88 
 

В результаті проведених досліджень удосконаленої технології 

вирощування сіянців сосни для умов в розсаднику Малинського лісотехнічного 

коледжу Житомирської області встановлена раціональна густота розміщення 

рослин у посівному рядку для сосни звичайної в кількості 60...70 шт./пог.м.  
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ДУАЛІЗМ ТРЕНДУ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ 
В УКРАЇНІ 

 
Анотація. З позицій екосистемології виконано аналіз особливостей 

розвитку природно-заповідної справи вУкраїні в залежності від фізико-
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географічних та соціально-економічних умов регіонів країни. Показана небезпечна 

дуальність сучасного тренду, та накреслені шляхи підвищення ефективності 

менеджменту збереження біорізноманіття на найближче майбутнє. 

Ключові слова: природно-заповідний фонд, Україна, соціально-економічні 

умови, розвиток. 

Annotation. Analysis of peculiarities of development of nature conservation in 

Ukraine was made from the point of view of ecosystemology, depending on 

physicogeographical and socio-economic condition of country regions. Dangerous 

dualism of modern trend was shown and ways of efficiency improving of management of 

biodiversity conservation was drawn on near future. 

Key words: nature-reserve fund, Ukraine, socio-economic conditions, 

development. 

Вектор руху України до вступу в ЄС змушує дотримуватися відповідних 

стандартів, але він подекуди створює складнощі у багатьох аспектах життя 

суспільства. Особливо наочно це демонструє стратегія збільшення площі 

природно-заповідного фонду (ПЗФ), відсоток якого на 01.01.2017 р. в Україні 

складав 6,8%, в той час, як в Німеччині та Австрії – 25%, Великобританії – 19%. 

Цей рух до Європи буде значно легшим та більш швидким за умови, якщо 

врахувати помилки минулого та об’єктивно оцінити тренд сучасного. Аналіз 

численних публікацій, рішень державних та урядових установ, цілей, які стоять 

перед країною, і, зокрема, перед Міністерством екології та природних ресурсів, 

його структурами свідчить, що збільшення відсотка заповідності вважається 

необхідною передумовою збереження біорізноманіття на різних рівнях 

організації живого. При цьому в якості прикладів наводяться країни не тільки з 

високою екологічною культурою населення, але й територія яких знаходиться в 

лісовій зоні або в гірській місцевості (Австрія, Швейцарія, тощо). 

Внаслідок суттєвої різниці у фізико-географічних умовах, особливостях 

етногенезу та становлення державності, вирішення актуальних питань 
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природно-заповідної справи (ПЗС) вирішується не тільки у світі, але навіть в 

ЄС, по-різному. Здається парадоксальним, що в найбільш екологічно та 

матеріально благополучних країнах Фенноскандії він не перевищує 5%. Так, у 

Фінляндії він становить лише 2,7, Швеції – 1,6% території. Однією з головних 

причин подібного явища, на наше переконання, є висока екологічна культура 

населення, підтвердженням чого є організація першого національного парку в 

Європі саме у Швеції ще в 1909 році. 

Більшість проблем Україна успадкувала з минулих часів на початку 

формування ПЗФ у другій половині ХІХ сторіччя. Це пояснюється як 

особливостями фізико-географічних умов регіонів: Волино-Поділля та степу 

України, різницею соціально-економічних умов регіонів, так й хобі господарів 

маєтків. Класичним прикладом є порівняння долі біосферного заповідника (БЗ) 

«Асканія-Нова» та національного природного парку (НПП) «Північне 

Поділля», де знаходиться перший заповідний об’єкт України та Європи – 

«Пам’ятка пеняцька» [7]. З’ясовуючи пріоритет створення об’єктів, автори [6] 

зосереджують увагу на хронологічному, а не сутнісному аспекті явища. 

Перший та головний – це те, що «Пам’ятка пеняцька» створена з екосистемних 

позицій зі збереженням структури всієї трофічної піраміди. Слід звернути увагу 

на те, охороні підлягав найбільш рухливий компонент. На цих озерах і ставках 

в той час існували унікальні орнітокомплекси, зокрема гніздився орлан-

білохвіст (Haliaeetus albicilla), рідкісний в Україні та Європі вид. 

Висловлюючись сучасною науковою мовою, резерват являв собою комплекс 

сухопутних та водно-болотних екосистем з повним набором трофічних 

ланцюгів на достатній площі для охорони та збереження біорізноманіття на всіх 

його рівнях організації, й вже в той час втілював ідею оселищної концепції. В 

діаметрально протилежному напрямку йшло становлення біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна , бо на його території у 

1874 р. по бажанню 11-річного хлопця зводять вольєри для утримання диких, 
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переважно екзотичних, тварин. У 1898 р. господар оголошує про відкриття 

приватного заповідника. Збереження автотрофного блоку екосистем – степів, 

які в майбутньому стали своєрідною візиткою установи, було другорядним 

завданням, й з часом, як передбачав видатний природознавець Й.К. Пачоський, 

стало великою науковою проблемою, яку намагаються вирішувати вже понад 

століття [3]. 

Зміна форм власності у поєднанні з політичним устроєм та державних 

кордонів визначила подальшу долю цих об’єктів. За радянських часів з 

державною власністю на землю, коли стало можливим збільшення амплітуди 

коливань юридичного статусу, площі, режимів охорони, мети створення та 

функціонування заповідних об`єктів та реального стану екосистем, по-різному 

склалася їхня доля. Від першого лишилися назва переважно у польських 

наукових виданнях та рештки модифікованих деревостанів, проте «Асканія – 

Нова» стала символом природоохоронної справи в СРСР. Не зважаючи на те, 

що в лютому 1921р. «Асканія – Нова» була оголошена Державним степовим 

заповідником УРСР, коли на нього було покладено завдання не тільки зберігати 

і вивчати природу цілинного степу, а також акліматизувати та вивчати можливо 

більше число видів флори і фауни, які мають народногосподарське значення, 

де-факто: головне трансформувалось у другорядне. 

Теоретичне положення про необхідність збільшення площі ПЗФ України й 

доведення до 20 відсотків юридично підтверджується Указом Президента 

України. 

На це було спрямоване створення Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника в Іванківському та Поліському районах 

Київської області площею 227 тис га. Проте натепер спроба досягнути такого 

показника відбувається насамперед за рахунок надання статусу заповідності 

природно-територіальним комплексам, які не відповідають вимогам Закону про 

ПЗФ. Чорнобильський БЗ нагадує лише по назві Поліський БЗ в сусідній 
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державі. Але, по-перше, такої категорії в законі про ПЗФ немає. По-друге, у 

Білорусі цей заповідник існував вже давно й лише в силу обставин уточнив 

стан в своїй назві, реагуючи на реалії. По-трете, викликають великі труднощі з 

отриманням сертифікату даної категорії. 

Головну тезу парадигми практики сучасного вектору розвитку природно – 

заповідної справи (ПЗС) можна визначити як максимум площі з абсолютно 

заповідним режимом охорони. Ця парадигма активно пропагується 

заангажованими й амбітними окремими особами в ЗМІ та представниками 

електорату в органах законодавчої та виконавчої влад. На превеликий жаль, 

протистояти їй можуть лише рідіючі ряди патріархів ПЗС та повільно 

зростаючої когорти молодих науковців. 

Цілком логічним постає запитання: яким чином й за рахунок яких 

територій досягнути поставленої мети? Відомо, що зі всіх типів рослинності 

найменш порушеним у структурно-функціональному відношенні є лісовий, в 

якому зростає 1074 види судинних рослин, що складає біля 24% природної 

флори нашої країни. Підтвердженням цього факту є те, що в ПЗФ України вони 

займають понад 50 % площі [6]. Загальна площа лісового фонду України 

становить – 10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. 

Лісистість території країни становить 15,9%. Відсоток заповідних лісів від 

загального становить 15,8% й має неухильну тенденцію до зростання. Проте 

слід відзначити, що майже третина лісів є радіоактивно забрудненими й також 

будуть віднесені до ПЗФ. Можна констатувати, що одні догми змінилися 

іншими, хоча фізико-географічні умови Іспанії та Греції зовсім не нагадують 

такі Норвегії або Фінляндії. 

Своєрідною точкою відліку уваги держави до природоохоронних проблем 

можна вважати 1967 рік, коли був створений Державний комітет охорони 

природи УРСР, який активно розгорнув свою роботу, наслідком чого було 

прийняття постанови РМ УРСР про створення згідно прийнятої на той час в 
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СРСР категорії особливо охороняємих територій та об’єктів, в т.ч. заповідників 

Поліського, Карпатського, Луганського, був відновлений Канівський 

державний заповідник, а до Луганського степового було приєднано відділення 

«Стрільцівський степ». Поліський та Карпатський природні заповідники 

створені одночасно згідно з Постановою РМ УРСР від 12.11.1967 р. № 584, але 

їхня доля склалася по-різному, про що свідчать статус, площа, кількість 

публікацій, захищених дисертацій, результати наукових досліджень, тощо. 

Домінування насаджень штучного походження (переважно культур сосни 

звичайної) поряд на той час недостатньою вивченістю регіону, невелика 

порівняно погана транспортна доступність до ресурсу обумовили гальмування 

розвитку Поліського природного заповідника. Станом на 1986 р. флора 

заповідника  налічувала 602 види судинних рослин [5] і вважалася бідною. 

Проте у наступний період О.О. Орловим (2015) було знайдено 160 нових видів 

для його території, що дозволило оцінювати флору заповідника як типову для 

зони, середню за багатством. 

В 70-ті роки минулого століття в СРСР виникає рекреаційний бум. Потреба 

в лісах для відпочинку за розрахунками фахівців дорівнювала 24,5 млн. га. 

Вважалося, що вказана тенденція спостерігатиметься і в майбутньому. В 

Україні рекреаційним впливом у 1979 році було охоплено близько 3 млн. га 

лісів. У відповідь на актуальні для того часу питання в Україні включилися 

співробітники відділу охорони природних екосистем на чолі з проф. С.М. 

Стойко, вони прийняли участь в обґрунтуванні створення Карпатського та 

Шацького ДПНП, а згодом системи інших нацпарків в Українських Карпатах 

[8]. Необхідно відзначити, що це єдина розроблена регіональна система, в 

майбутньому в основному й була реалізована у вигляді різних категорій та назв. 

Так, організований ПЗ «Горгани» (1996), НПП «Вижницький» (1995), 

«Гуцульщина» (2002), «Ужанський» (1999), «Зачарований край» (2009), 

«Верховинськй» (2010) «Синевир» (1989), «Сколівські Бескиди» (1999), або 
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увійшла до інших структурних одиниць.  

На підставі ґрунтовних фітосозологічних досліджень системного характеру 

автори, розробляючи схему створення парків, керувалися аксіоматичним 

положенням про те, що природно раритетним видам флори (насамперед 

ендемічним та реліктовим) та фауни властиві специфічні екологічні умови. Як 

правило, для цих умов одночасно характерна висока атрактивність, що й 

приваблює рекреантів. Цей методологічний підхід в майбутньому дозволив 

О.О. Кагало зі співробітниками відділу охорони природних екосистем надати 

обґрунтування по створенню на Волино-Поділлі та прилеглих регіонах ПЗ 

«Медобори» (1990), НПП «Подільські Товтри» (1996), НПП «Галицький» 

(2004), НПП «Північне Поділля» (2010), НПП «Кармалюкове Поділля» (2009), 

НПП «Кременецькі гори» (2009), НПП «Дністровський каньон» (2010), НПП 

«Цуманська пуща» (2010), НПП «Хотинський» (2010), НПП «Мале Полісся» 

(2013), НПП «Верхнє Побужжя» (2013). 

На той час тривалість реалізації проектів та обсягів (площа, зонування 

тощо) в основному залежала не від ступеня наукової обґрунтованості та 

актуальності, скільки від екологічної свідомості керівництва регіонів. 

Безперечно, лідерами стали гірські регіони, які є, з одного боку, екологічно 

небезпечними, а з другого, – найбільш залісеними та привабливими для 

рекреантів. Землі Держлісфонду нині є основним постачальником для 

збільшення відсотку заповідності у державі. 

В країні розроблися наукові теми по розрахунку допустимих рекреаційних 

навантажень, які входять до інструкцій з лісовпорядкування, які діють досі. 

Відбувся захист численних кандидатських і докторських дисертацій. Виконнане 

рекреаційне зонування як колишнього СРСР, так і України [10]. Проте аварія на 

ЧАЕС і зміна політико-економічної ситуації суттєво вплинули на просторове 

розміщення рекреаційних навантажень. Кардинальна й різка (раптова) зміна 

політичної та економічної ситуації потребувала пошуку нової парадигми у 
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фітосозології, що було викладено у публікації [10]. Проте вона не була 

затребувана занадто заполітизованим суспільством, яке рухалося за інерцією. 

В останній період стратегія збереження біорізноманіття, вдосконалення 

структури ПЗФ побудовані на трьох хибних китах: 1) переважно за рахунок 

збільшення площі природних охороняємих територій та об’єктів, 2) імітації 

створення екологічної мережі (а не структурно-функціональної системи !!!), 3) 

майже виключно за умови суворого пасивного методу охорони (абсолютна 

заповідність) [5]. Ця стратегія втілюється в життя шляхом створення великих за 

площею об’єктів високого рангу, наприклад Чорнобильського радіаційно-

екологічного БЗ. За назвою та статусом він нагадує досвід Білорусі, де 

радіоактивне забруднення відбулося на території вже існуючого об’єкту ПЗФ та 

стало причиною не тільки його збереження, але й розширення кола досліджень, 

які проводяться на його базі.  

Майже всі офіційні та літературні дані наводяться за статистичними 

даними, які надаються за адміністративним ознаками: держава та її подальший 

внутрішньоструктурний поділ, незалежно від назви (область, провінція, 

департамент, губернія, воєводство тощо). Розташування цих одиниць в різних 

фізико-географічних природних умовах суттєво спотворює реальну ситуацію 

відносно того чи іншого показника, яскравим прикладом якого є відсоток 

лісистості. Останній відбиває реальну картину, наприклад, Білорусі, Литви, 

Польщі, але не України. Цей важкий тягар відповідальності лягає на 

співробітників департаменту заповідної справи, які знаходяться в залежності 

від політично заангажованих керівників держави та міністрів, які змінюються в 

залежності від ситуативної обстановки. 

Адекватне сприйняття реалій сьогодення дозволяє констатувати, що 

збереження біорізноманіття в країні вимагає розробки нової концептуальної 

моделі природокористування. У випадку подальшої пролонгації сучасного 

тренду може скластися абсурдна ситуація, коли під заповідання будуть 
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пропонуватися вже не тільки радіаційно забруднені території, але навіть 

бедленди у вигляді териконів шахт або вторинно засолені та інші девастовані 

природно-територіальні комплекси. Подібна логіка свідчить, що найбільш 

перспективним може стати південний схід країни. Обраний вектор веде до 

компрометації шляхетної природно-заповідної справи не тільки в очах 

суспільства України, але європейської та світової спільноти. Тому існує гостра 

необхідність у найближчий термін (2-3 роки) зупинити цей хибний шлях та 

визначити новий шлях, насправді цивілізований, який забезпечить збереження 

біорізноманіття.  

На сьогодні кількість та значущість величини напруженості проблем ПЗС, 

як вказувалось ще у 1989 році [2], не тільки не зменшилася, але навпаки, 

експоненціально посилюється. Це пов’язане не тільки зі збільшенням кількості 

категорій, чисельності об’єктів, погіршенням екологічної ситуації в країні, але, 

насамперед, з хибним вектором розвитку системи природно-заповідних 

територій. 

На сьогодні, нажаль, ірраціональні гасла значною мірою визначають вектор 

розвитку ПЗС. Якщо в якості коефіцієнта корисної дії обрати грошові витрати 

на одного співробітника у системі ПЗФ, то серед структурних одиниць 

заповідних установ, які є юридичними особами, найнижчим виявиться 

науковий відділ. Це пояснюється комплексом причин, з яких на першому місці 

знаходяться падіння престижності науки в очах суспільства у поєднанні з 

низькою заробітною платою науковців, а також значна віддаленість об’єктів 

ПЗФ від крупних населених пунктів. В установах лишаються працювати лише 

фанатично віддані науці люди. По-друге, збір та обробка польового матеріалу 

проводиться за архаїчними застарілими методиками та приладами. По-третє, 

утруднена можливість з боку міністерства реального менеджменту 

багаточисельних установ, що належать до різних відомств. 

Першим кроком, який сприятиме підвищенню можливостей менеджменту, 
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направленому на збереження біорізноманіття та посилення екологічної ролі 

лісових екосистем, є пряме підпорядкування Держагентства лісових ресурсів 

України Кабінету Міністрів України, як суб’єкта законодавчої ініціативи, 

прийняття та впровадження законодавчих актів, а також залучення фахівців з 

НАН України та профільних вузів для вирішення цих проблем. Другим, й не 

менш важливим кроком є прискорення процесу адаптації національної 

категоризації природоохоронних територій, що відповідатиме рекомендаціям 

МСОП. Третім кроком, який викликає збурення у апологетів недоторканості 

заповідних територій, є внесення змін до чинних природоохоронних 

законодавчих актів, які дозволять зберігати біорізноманіття (відповідно до 

пріоритетів охорони) не тільки пасивними, але й активними методами. Процес 

адаптації національної категоризації природоохоронних територій, як 

відмічають [1, 4], є необхідним етапом для використання світового досвіду 

щодо екологічного менеджменту. Однак при цьому потрібно зберігати 

історичну самобутність, враховуючи досвід насамперед, держав, з якими ми 

маємо спільну історію розвитку природних екосистем та суспільства: Польщі, 

Словаччини, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОСНОВИХ КУЛЬТУР З РІЗНОЮ ГУСТОТОЮ 

 
Анотація. Проведено аналіз величин запасів деревини та середнього 

об’єму одного дерева у залежності від початкової густоти експериментальних 

соснових культур. Отримано підтвердження впливу початкової густоти на 

дані таксаційні показники. 
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Ключові слова: сосна звичайна, запас деревини, об’єм одного дерева, 

початкова густота, експериментальні культури.  

Annotation. The analysis of the quantities of stand volume and the average 

volume of one tree, depending on the initial density of experimental the Scots pine 

plantations. The confirmation of the influence of initial density on the data of taxation 

indices. 

Лісовий фонд Житомирського Полісся становить біля 1089500 га, з них 

вкрита лісовою рослинністю площа – 989000 га. Основними лісоутворюючими 

породами даного регіону є сосна звичайна, дуб звичайний, береза повисла, 

осика та вільха чорна. Соснові деревостани займають найбільшу площу (біля 

376285 га), а їх сумарний запас становить 100027300 м3, з них частка чистих за 

складом деревостанів – 71 %. Середній запас соснових деревостанів 266 м3·га-1.  

При вирощуванні продуктивних соснових насаджень важливим моментом 

є регулювання їх густоти. Цього можна досягнути за допомогою 

лісогосподарських (рубки догляду) і лісокультурних (планування густоти при 

посадці) заходів. Початкова густота – один із найбільших чинників, який 

впливає на хід росту і розвитку деревостану. Від неї залежать термін змикання 

культур, хід диференціації, зрідження, ріст та розвиток, якість деревини, 

санітарний стан і стійкість деревостанів у майбутньому.  

Для вивчення впливу густоти на формування соснових насаджень у 

минулому закладено ряд стаціонарних дослідів. До таких дослідних об’єктів 

належить і стаціонарний дослід № 1. Даний дослід заклали у 1976 році, його 

розділили на 4 варіанти за агротехнічними заходами (застосування гербіцидів, 

одночасне застосування гербіцидів та внесенням мінеральних добрив, 

внесенням мінеральних добрив, проведення механізованого догляду) та на 3 

варіанти за початковою густотою (4000, 2000 і 1000 шт.·га-1). 

Величина запасу деревини на стаціонарному досліді № 1 у залежності від 

густоти коливається у діапазоні 346…408 м3·га¹־.  Так на варіантах з 
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застосуванням гербіцидів, із одночасним застосуванням гербіцидів і внесенням 

мінеральних добрив та із проведенням механізованого догляду величина запасу 

збільшується з 346, 384, 362 до 372, 393, 396 м3·га¹־ із збільшенням густоти з 

1000 до 4000 шт.·га¹־, а різниця між величинами запасів становить 2-8, 2-4 і 2-

9 % відповідно. Дещо інша тенденція спостерігається на варіанті із внесенням 

мінеральних добрив. Так із збільшенням густоти соснових культур з 1000-2000 

до 4000 шт.·га¹־ величина запасу зменшується з 398-408 до 382 м3·га¹־. Різниця 

величин запасу між насадженнями становить 3-6 %.  

Початкова густота впливає на формування запасу деревини 

експериментальних соснових насаджень та разом з тим простежити загальну 

тенденцію його зміни у залежності від густоти не вдається.  

Дещо інші результати показує середній об’єм одного дерева. За даним 

таксаційним показником чітко простежується вплив початкової густоти на 

нього. В залежності від агротехнічного варіанту досліду середній об’єм одного 

дерева при густоті насадження 1000 шт.·га¹־ становить 0,234-0,264 м3, при 

густоті насадження 2000 шт.·га0,310-0,328 – ¹־ м3 і при густоті насадження 

4000 шт.·га0,455-0,592 – ¹־ м3.  

Отже, початкова густота впливає на величину запасу і середній об’єм 

одного дерева. Різниця між величинами запасів на стаціонарному досліді № 1, в 

залежності від густоти, становить 2-9 %. За допомогою лісогосподарських 

заходів можна регулювати якість деревини. 
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РАДІАЛЬНИЙ ПРИРІСТ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У РАДІОАКТИВНО 
ЗАБРУДНЕНИХ ТА “ЧИСТИХ” ЛІСОВИХ МАСИВАХ 

ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 
 

Анотація. Досліджено радіальний приріст сосни звичайної у лісових 

культурах на територіях, де здійснюють належні лісогосподарські заходи, та 

де заборонено лісогосподарську діяльність внаслідок значних рівнів 

радіоактивного забруднення території. Соснові насадження, де своєчасно та 

належно проводили лісогосподарські заходи, виявились структурно стійкішими. 

Ключові слова: дендрохронологічний аналіз; свіжий бір; лісогосподарські 

заходи; коефіцієнт чутливості; коефіцієнт варіації. 

Annotation. The radial increment of Scotch pine in forest crops in the areas 

where proper forest management measures are carried out and where forestry 

activities were prohibited due to the significant levels of radioactive contamination of 

the territory was studied. The conduct of appropriate forest management measures 

affects the structural stability of pine trees and improves the sanitary condition of 

plantations in general. 

У лісових масивах Житомирської та Київської (поза межами 30-км зони 

ЧАЕС) областей присутні площі лісів із значними рівнями щільності 

радіоактивного забруднення ґрунту. На таких територіях заборонено 

здійснення лісогосподарських заходів [1]. В результаті – спостерігається 

незадовільний стан соснових насаджень [2]. В останні роки відбувається 

поступова реабілітація лісів, що зазнали радіоактивного забруднення. Тому 

необхідна інформація щодо сучасного стану даних лісових культур, що дало б 

змогу науковцям запропонувати конкретні рекомендації щодо поводження з 

ними. У практиці лісоекологічних досліджень широко використовують 

радіальний приріст дерев, як інтегральний показник, що може досить 

оперативно й об’єктивно охарактеризувати стан лісових насаджень [3-5]. 
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Наші дослідження проведені у лісових культурах на територіях, де 

заборонено лісогосподарську діяльність внаслідок значних рівнів радіоактивного 

забруднення території (ДП “Народицьке спеціалізоване лісове господарство”, 

щільність радіоактивного забруднення ґрунту становить понад 15 Кі·км-2) та на 

контрольних ділянках (ДП “Малинське лісове господарство”, щільність 

радіоактивного забруднення ґрунту не перевищує 1 Кі·км-2), де в останні 30 років 

проводили своєчасні та належні лісогосподарські заходи. 

За аналізом динаміки радіального приросту культур сосни звичайної 

виявлено, що максимальна ширина річного кільця у свіжих борах 

ДП “Народицьке СЛГ” досягає в середньому 2,52 мм, а середня ширина кілець 

становить близько 1,16 мм. У тих самих лісорослинних умовах у 

ДП “Малинське ЛГ” ці показники вищі та становлять 4,21 та 1,50 мм, 

відповідно. Максимальну різницю в характері розвитку насаджень зафіксовано 

з 1930 по 1982 рр.: річні кільця дерев у ДП “Малинське ЛГ” на 2-57 % ширші, 

ніж у ДП “Народицьке СЛГ” (Fфакт.=20,02 > F(1;106;0,95)=3,93). З 1983 р. абсолютні 

прирости на “чистій” та на забрудненій радіонуклідами території мають 

практично однакові значення і проведений однофакторний дисперсійний аналіз 

не виявив достовірної різниці між середніми значеннями (Fфакт.=1,00 > 

F(1;68;0,95)=3,99). Тому можна стверджувати, що характер розвитку деревостанів 

за діаметром з 1983 по 2016 рр. істотно не відрізняється. 

Доволі важливу інформацію щодо розвитку лісових насаджень дає 

порівняння значень коефіцієнтів чутливості та варіації. Для обох 

досліджуваних лісових господарств характерне варіювання коефіцієнта 

чутливості (свідчить про стан природної стійкості насаджень). Упродовж 

усього розвитку насаджень сосни звичайної у ДП “Малинське ЛГ” помітні 

стресові реакції, а найбільші фізіологічні стреси сосна відчувала у 1932, 1946, 

1998, 2012, 2016 рр. У ДП “Народицьке СЛГ” фізіологічні стреси сосна 

відчувала також впродовж всього циклу розвитку, однак максимальні 
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зафіксовано у 1934, 1998, 2009, 2013, 2015 рр. Зазвичай фізіологічна 

нестійкість, що проявляється в різких коливаннях радіального приросту, 

загрожує загибеллю дерев, а отже – зрідженню деревостану. У разі часткової 

загибелі деревостану вона ініціює структурну нестійкість. Як у 

ДП “Малинське ЛГ”, так і у ДП “Народицьке СЛГ” соснові насадження 

виявились структурно нестійкими. Значний структурний стрес насаджень в 

обох лісогосподарських підприємствах встановлено від початку 1988 р. 

дотепер. Щоб підвищити структурну стійкість деревостанів та покращити 

санітарний стан насаджень загалом необхідно своєчасно здійснювати належні 

лісогосподарські заходи. 
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Анотація. Проблеми поширення верхівкового короїда у соснових 

насадженнях на території Скулинського лісництва ДП «Ковельське лісове 

господарство» та його вплив на розвиток і продуктивність деревостану.  

Annotation.Problems caused by the spread of apical bark beetles in pine 

plantations on the territory of Skulynforestyof  Kovel Foresty government facility.  

Influence on productivity and development of the plantations. 

Ключові слова: верхівковий короїд, Скулинське лісництво ДП «Ковельське 

лісове господарство». 

         Key words: ips acuminatus, Skulin Forestry State Enterprise "Kovel Forestry". 

Природна біологічна зброя знищує соснові ліси України. Хвойні ліси 

буквально помережені жовто-рудими ділянками. Вони різної форми та площі – 

дерева там наче хтось підсмалив. Серед зелених сосен є цілі острови оголених і 

засушених дерев.  

Масові розмноження короїда в Європі почалися ще в 2003 році. Спочатку 

він розбушувався в Німеччині, потім з'явився в Іспанії, Італії, Румунії, 

Словаччини, Швейцарії, Польщі та Білорусі. Починаючи з 2010 року жук 

влаштувався в Україні. І тут погуляв на славу: знищив 350 тисяч гектарів лісу! 

Найбільше постраждали ліси Волині та Житомирщини. 

Станом на 2017 рік, за даними Волинського ОУЛМГ, загальна площа 

осередків характерного гострого всихання складала 42 488 га. лісових 

насаджень, що становить приблизно 7% усієї площі лісів області. На території 

Ковельського лісового господарства уражена короїдом площа становила у 2017 

році 86,9 га, а у 2018 році уже 283,4 га. 

Верхівковий короїд – лідер серед шкідників лісу. Трапляється повсюдно, 

пошкоджує різні види сосен, ялин, 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 
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собою хворобу – гриби офіостоми. Вони створюють так звану синяву, що 

швидко поширюється на весь стовбур. Таке дерево – невиліковно хворе, а 

використати його можна хіба що на дрова. Найстрашніше ж, що верхівковий 

короїд повністю знищує здорове дерево приблизно за місяць-півтора, 

опускаючись вниз по стовбуру на 11м. 

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. 

Для більш детального вивчення цієї проблеми були проведені 

дослідження стану соснових насаджень на території Скулинського лісництва 

ДП «Ковельське лісове господарство». Основні методи дослідження: 

маршрутний, математично-статистичний та метод пробних площ.  

Обстеження показало зараженість приблизно 10% від загальної кількості 

дерев. 

Заходи захисту. Здійснення постійного нагляду за станом полезахисних 

лісонасаджень. Приваблення у лісопосадки й охорона комахоїдних птахів. 

Запобігання поширенню хвоєгризучих шкідників, оскільки пошкодження, 

завдані ними, ослаблюють дерева. Вчасно здійснене санітарне рубання з 

вибіркою свіжозаселених дерев. Спалювання порубкових залишків або 

подрібнення їх дробарками (так роблять, зокрема, у Польщі і в Португалії). 

Обробка дерев інсектицидами на початку і під час льоту жуків, (в інші 

періоди це малоефективно, оскільки вони живляться лубом під корою). Але при 

цьому - забруднюються ягідники та відбувається накопичення токсичних 
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речовин у грибах. Також це може вплинути на якість продуктів бджільництва 

[1]. 

Щоб уникнути масового заселення сосен верхівковим короїдом, потрібно 

забрати дерево з лісу при його початковому заселенні шкідником. Верхівковий 

короїд є полігамним видом, тобто один самець і кілька самок, а їх може бути 

від двох до дванадцяти, при заселенні в дерево утворюють спільну сім’ю. 

Кожна самка після парування може відкладати яйця в стовбурі дерева, з яких 

з’являються личинки. Плодючість однієї самки коливається від 16 яєць у період 

згасання популяції і до 120 яєць у сприятливий період. А якщо таких самок 

кілька, то навіть якщо з не всіх відкладених яєць з’являться дорослі жуки, 

загальна кількість короїдів збільшиться у геометричній прогресії. За рік 

розвивається дві генерації. 

Вагому роль відіграє моніторинг і нагляд за насадженнями – починаючи 

від майстра лісу і закінчуючи працівниками спеціалізованих лісозахисних 

підприємств. Саме це й найголовніше у боротьбі із короїдом – вчасно його 

виявити, побачити, що є спроби і можливість заселення, локалізувати наявні 

вогнища і вчасно вживати заходів, які б запобігали його подальшому 

поширенню [2]. 

            Висновки. На жаль, науковці певні – найближчих декілька років 

верхівковий короїд природним чином нікуди не зникне. Натомість, шкідник 

поширюватиметься ще масштабніше і вбиватиме ліси цілими масивами. Така 

ситуація – це наслідок комплексу причин. Головне у війні з короїдом - не 

просто знищити жука, а й врятувати, наскільки це можливо, самі дерева.  

Одним із факторів є зміна санітарних правил, які стали гальмувати 

розвиток лісового господарства. З одного боку, треба зберегти контроль 

громадськості над рубками, з іншого — спростити процедури.  

Ліс – це жива екосистема, яка розвивається за певними законами. Якщо є 

якісь порушення розвитку, то це відображається, зокрема, й у збільшенні 
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кількості шкідників та хвороб. Дощі або їх відсутність, посуха теж впливають 

на поширення і розмноження шкідників і хвороб лісу, так само, як і пов’язані із 

людською діяльністю антропогенні чинники. 

Зрозуміло, що ліси були би стійкішими, якщо б були різнопорідними та 

різновіковими, але тоді потрібне цілком інше ведення лісового господарства, 

зорієнтоване на природний перебіг процесів, на формування різновікових та 

різнопорідних деревостанів. 
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ФІТОІНДИКАЦІЯ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТУ ПІСЛЯ СУЦІЛЬНИХ 
ЗРУБІВ У СУГРУДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 
Анотація. Досліджено динаміку кислотності ґрунту на основі 

геоботанічних описів динамічних рядів рослинності лісових площ дубових лісів 

із застосуванням бальної оцінки. Встановлено  подібність динаміки значень 

кислотності грунтів у динамічному ряду ценозів після суцільної рубки дубових 

деревостанів у свіжих та вологих сугрудах. Зв’язок кислотності грунту з 

тривалістю періоду після суцільної рубки був високої тісноти: R=0,73,  

R2=0,53 –  у вологих сугрудах, R=0,95, R2=0,91 – у свіжих сугрудах. 

 Ключові слова: дубові насадження, суцільні рубки, відновлення 

рослинності, свіжий сугруд, вологий сугруд.  
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У процесі відновлення лісової рослинності після суцільних рубок 

головного користування відбуваються суттєві зміни у рослинному покриві – як 

у флористичному складі, так і в ценотичній будові. Але саме рослинний покрив 

виступає як синтетичний і дуже чутливий індикатор екологічних умов 

місцезростань, на що вказували багато дослідників (Розенберг, 1976; Цыганов, 

1983; Дідух, Плюта, 1994 та ін.) 

Фітоіндикаційні дослідження були проведені нами у свіжих та вологих 

сугрудах  на основі повних геоботанічних описів динамічних рядів рослинності. 

Фітоіндикацію екологічних умов у материнських насадженнях, на зрубах та у 

лісових культурах дуба звичайного різного віку проводили за методикою, 

розробленою Я.П. Дідухом, П.Г. Плютою (1994) з використанням розробленої 

ними програми синфітоіндикації «Sphyt». Кількісні значення балів досліджених 

екологічних параметрів для кожного виду наведено за монографією (Didukh, 

2011). 

Кислотність ґрунту (Rc) у більшості лісових екосистем Українського 

Полісся відзначається низькими показниками, що зумовлюється складною 

взаємодією рослинного покриву з грунтом. У динамічному ряду ценозів 

дубових лісів у вологих сугрудах амплітуда кислотності грунту знаходилася у 

межах 7,9-9,5 бали, що відповідає коливанням грунтових умов від 

субацидофільних (слабокислі грунти з pH 5,5-6,5) до нейтрофільних (pH 6,5-

7,1). 

 Найбільші значення кислотності ґрунту у досліджуваному динамічному 

ряду ценозів дубових лісів властиві материнським 120-річним біогеоценозам – 

9,5 бали (рис. 1), що зумовлено переважанням у головних ярусах рослинності 

видів, які формують кислий опад – дуба звичайного, крушини ламкої, осоки 

трясучковидної. 
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Рис. 1. Динаміка кислотності ґрунту (у балах) у процесі відновлення 

лісової рослинності після суцільних рубок у вологих сугрудах 

Після проведення суцільної рубки головного користування відбувається 

подрібнення лісової підстилки та її перемішування з верхніми гумусованими 

шарами мінерального ґрунту, у результаті чого кислотність ґрунту різко 

зменшується з 8,4 бали в 1-річних угрупованнях до 7,9 бали – у 3-річних 

угрупованнях. У процесі формування деревостану вже у період змикання крон 

дерев у віці 7 та 10 років значною мірою відновлюється типовий лісовий 

грунтотвірний процес, що закономірно призводить до збільшення кислотності 

ґрунту до 9,1 та 9,2 бали відповідно. Після змикання крон деревостану 

амплітуда значень кислотності ґрунту є незначною – у межах 9,0-9,3 бали, 

досліджуваний показник практично виходить на плато, що, вірогідно, 

зумовлено специфікою агрохімічних параметрів ґрунтів згаданих едатопів. 

 Значення кислотності ґрунту у балах у динамічному ряду ценозів, 

розглянутому вище, апроксимовані поліномом третього ступеня, високої 

тісноти – R=0,73,  R2=0,53 (див. рис. 1). 

Кислотність грунту у динамічному ряду рослинних угруповань після 

суцільної рубки дубових лісів у свіжих сугрудах знаходилася у вузькому 

діапазоні – від 8,2 до 9,1 бали (рис. 2). Це дозволяє класифікувати досліджувані 
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екотопи як субацидофільні (слабокислі грунти з pH=5,5-6,5) до нейтрофільних 

(pH=6,5-7,1). 

 

y = -0,0154x3 + 0,2629x2 - 1,2384x + 10
r=0,95;   R2 = 0,91
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Рис. 2. Динаміка кислотності грунту (у балах) у процесі відновлення лісової 

рослинності після суцільних рубок дубових лісів у свіжих сугрудах 

Слід особливо наголосити на тому, що динаміка згаданого показника у 

динамічному ряду угруповань вологих сугрудів і свіжих сугрудів була дуже 

подібною. Зокрема, у свіжих сугрудах максимальною кислотністю 

характеризувалися грунти материнських 130-140-річних біогеоценозів – 9,1 

бали. Різке зменшення кислотності грунту відбувалося протягом перших двох 

років після проведення суцільної рубки. Кислотність грунту в 1-річних 

рослинних угрупованнях дорівнювала 8,3 бали, а у 2-річних – 8,2 бали. Проте, 

вже у 3-річних угрупованнях починається збільшення даного показника до 8,3 

бали. Подальне збільшення кислотності грунту відбувалося до періоду 

змикання крон у 9-10-річних ценозах – до 8,6 бали. Після змикання крон для 

згаданого показника властивим було майже монотонне збільшення з 8,7 бали у 

20-40-річних до 9,0 у 100-110-річних біогеоценозах. 
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Значення кислотності грунту у балах у динамічному ряду ценозів у 

свіжих сугрудах, розглянутому вище, апроксимовані поліномом третього 

ступеня, високої тісноти – R=0,95, R2=0,91 (див.рис.2). 

Висновки 

1. За даними фітоіндикації кислотність грунту після суцільних рубок 

головного користування у процесі відновлення рослинності як у свіжих так і 

вологих сугрудах характеризуються вираженим трендом значень. 

2.  У свіжих та вологих сугрудах максимальною кислотністю 

характеризувалися грунти материнських біогеоценозів – 9,1 та 9,5 бали. 

3. Різке зменшення кислотності грунту відбувалося протягом перших 

двох років після проведення суцільної рубки у свіжих сугрудах та трьох років – 

у вологих сугрудах. 

4. Після змикання крон амплітуда значень кислотності ґрунту є 

незначною – у межах 9,0-9,3 бали у вологих сугрудах, та 8,7-9,0 – у свіжих. 

5. Тренди значень (у балах) у динамічному ряду ценозів після 

суцільних рубок у процесі відновлення рослинності як у вологих, так і свіжих 

сугрудах задовільно апроксимувалися поліномом третього ступеня, зв’язок 

кислотності грунту з тривалістю періоду після суцільної рубки був високої 

тісноти. 
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The dynamics of soil acidity on the basis of geobotanical descriptions of 

dynamic rows of vegetation of forested areas of oak forests using ball rating system 

was studied. A similarity of the dynamics of the soil acidity values in the dynamical 

row of coenoses after the continuous felling of oak stands in fresh and wet hulls is 

established. The connection of the acidity of the soil with the duration of the period 

after the continuous felling was high compression: R = 0.73, R2 = 0.53 - in the wet 

forest conditions, R = 0.95, R2 = 0.91 - in fresh forest conditions. 

 

УДК 639.1.052/.053(477) 

Оксана Олександрівна Космина 
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ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ  
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

 Анотація. Розглянуто заходи щодо покращення роботи мисливських 

господарств, поліпшення кормових і захисних умов для мисливської фауни, а 

також підвищення ефективності ведення мисливського господарства  в 

Україні. 

 Annotation. Measures to improve the efficiency of hunting its development in 

Ukraine feeding and protection conditions  are considered. 

 Ключові слова: мисливське господарство, угіддя, ефективність, заходи, 

штучне розведення, полювання, мисливський туризм, мисливські трофеї, 

акліматизація, реакліматизація. 

 Key words: hunting economy, land, efficiency, measures, artificial breeding, 

hunting,  hunting tourism, hunting trophies, acclimatization, re-acclimatization. 

Проблеми та перспективи ведення мисливського господарства 

неодноразово обговорювалися і обговорюються  в статтях, книгах та на 

наукових конференціях. У багатьох країнах Європи та світу мисливсько-

господарська діяльність престижна й прибуткова, а чисельність мисливських 
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тварин стабільна. В Україні високою ефективністю мисливське господарство не 

відзначається, а в деяких випадках його стан можна назвати кризовим.[1] 

Одне із головних завдань роботи мисливських господарств є максимальне 

використання продуктивних можливостей мисливських угідь. Його реалізація 

відбувається через забезпечення оптимальної чисельності популяцій 

мисливських звірів і птахів, а також формування й утримання в збалансованому 

з середовищем існування стані високопродуктивного поголів'я дичини. Але 

поряд з цим повинен здійснюватися постійний контроль за станом мисливських 

угідь, дотриманням правил полювання, кількісним складом  тварин. [1] 

Мисливське господарство України наразі функціонує в складних умовах, 

без фінансової допомоги держави й потребує ряду заходів, впровадження яких 

забезпечило б підвищення ефективності його ведення,  прибутковості, повне 

використання продуктивного потенціалу мисливських угідь. Серед основних 

можна запропонувати такі: 

 1. Узгодженість дій сільського, лісового та  мисливського господарств, 

тобто поєднання лісогосподарських, сільськогосподарських заходів з веденням 

мисливського господарства (застосування спеціальних технологій при збиранні 

сільськогосподарських культур, що не завдають шкоди тваринам; дотримання 

встановлених норм та правил застосування отрутохімікатів і мінеральних 

добрив; залишення кормових решток на лісосіках, полях; оптимізація 

проведення рубок головного користування, суцільних санітарних рубок та 

обмеження їх у заплавах річок; створення захисних і кормових ремізів; при 

проектуванні лісових культур  вводити до складу кормові чагарникові породи 

тощо). Тобто, при проведенні господарських заходів на території мисливських 

угідь слід пам'ятати, що вони повинні не суперечити, а доповнювати один 

одного. [3,4,6] 

 2. Роботи зі збільшення поголів'я диких тварин, основною метою яких 

є швидке підвищення чисельності мисливської фауни та трофейної якості 
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певних видів мисливських тварин в угіддях. Найтиповішими об’єктами 

штучного розведення дичини в Європі є мисливські птахи: фазан, куріпка, 

перепел та крижень. Технологія їх розведення зводиться до утримання птахів-

плідників на спеціальних фермах, інкубація яєць, вирощування молодняку з 

подальшим випуском молодих птахів у спеціально біотехнічно підготовлені 

мисливські угіддя або під постріл. Крім мисливських птахів, об’єктами 

дичинорозведення  останнім часом є мисливські звірі: заєць-русак, ондатра, 

нутрія, деякі види оленів та хижаків. З крупних мисливських тварин найбільш 

перспективним для вольєрного господарства видом є дика свиня, утримання 

якої  практично повністю усуває небезпеку її спустошливих набігів на поля й 

огороди, вона має великий приплід, що дає можливість гарантувати 

результативне полювання. 

 Сьогодні  про розведення дичини в обгороджених угіддях можна 

говорити  як про форму ведення мисливського господарства, що відроджується, 

вдосконалюється і поширюється .[2] 

3. Біотехнічні заходи є важливим фактором у розвитку мисливського 

господарства. Вони проводяться для збільшення чисельності дикої фауни, що 

досягається шляхом покращення кормових, придатних для гніздування та 

захисних властивостей угідь, підгодівлі тварин у несприятливі пори року, 

зниженні чисельності хижаків тощо. [1] 

4. Вагоме значення для розвитку сучасного ведення мисливства має 

розселення тварин. Процес акліматизації (пристосування) передбачає 

переселення диких звірів у нове природне середовище в наслідок чого  

відбувається розширення ареалу того виду мисливських тварин, який підлягає 

розселенню. Якщо тварини вже там колись перебували, цей процес називається 

реакліматизацією, при проведенні якої розширення ареалу носить тимчасовий 

характер. Нові види мисливських тварин, що мають цінне господарське 

значення, можуть якісно використати ареал акліматизації та підвищити 
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загальну продуктивність угідь господарства, збагачуючи в такий спосіб 

мисливський фонд певного регіону. З огляду на це, також не слід забувати про 

небезпеку, що виникає в наслідок втручання у вже сформовані угрупування 

диких звірів інших (особливо агресивних) видів. Серед мисливських видів, що 

чинять тиск на місцеві популяції диких тварин, можна назвати єнотоподібного 

собаку, ондатру, норку американську, подекуди – оленя благородного. [5]  

У відповідності з вимогами Закону України “Про тваринний світ” для всіх 

цих робіт необхідно отримати дозвіл у Міністерстві екології та природних 

ресурсів України. [8] 

5. Реалізація та переробка продукції полювання. Характерною рисою та 

типовою особливістю розвинутого мисливського господарства є мисливські 

трофеї, здобуті саме в угіддях господарства. Навіть, якщо трофей залишив  

межі господарства, то під час його демонстрації на виставках буде вказано, де 

був здобутий звір, що сприятиме професійній рекламі господарства. Цінними 

мисливськими трофеями вважаються: роги, ікла, черепи, шкіри різних видів 

мисливських тварин (оленів, дикого кабана, хижаків), отримані  в результаті 

полювання. Скинуті роги, ікла та інші трофеї живих та загиблих особин не 

підлягають трофейній оцінці, але можуть бути використані в сувенірному та 

таксидермічному виробництві та принести додаткові прибуток  підприємству. 

У господарствах, де досягнуті високі фактичні показники чисельності копитних 

(напр., кабана) та які мають достатній обсяг щорічного відстрілу, може 

проектуватися будівництво консервних заводів з переробки м’яса, але після 

проведення необхідних розрахунків їх економічної ефективності. [2,4] 

6. Розвиток та проведення нетрадиційних способів полювання, серед 

яких можна виділити та рекомендувати такі: фотополювання (дозволяє 

спілкуватися з природою без відстрілу тварин, хоча через певний фактор 

турбування має деякі обмеження); запис голосів птахів (дозволяє спілкуватися з 

природою без їх відстрілу); організація екологічних екскурсій (своєрідний, 
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популярний і прибутковий на заході вид спілкування з дикою природою, в 

основі якого лежить спостереження за дикими тваринами під час їх активного 

життя в місцях концентрації дичини). [2] 

7. Розвиток собаківництва. Кожному мисливському господарству бажано 

мати мисливських собак, наявність яких є показником рівня та ознакою 

культури ведення мисливства (виключається залишення підранків в угіддях, 

процес полювання стає більш природнім). Мисливцям, що мають породистих 

собак, надаються пільги у мисливстві. Вибір необхідної породи залежить від 

місцевих традицій ведення мисливства та видового складу мисливської фауни. 

Відповідно до вимог Закону України “Про мисливське господарство та 

полювання ” полювання дозволяється лише з породистими собаками.[4,7] 

 8. Розвиток мисливського туризму із залученням іноземних туристів-

мисливців є одним з вагомих способів підвищення ефективності ведення 

мисливського господарства. Проте  для його реалізації необхідно подбати про 

відповідний рівень професійної роботи штатних працівників господарства під 

час прийому туристів-мисливців та забезпечення їх необхідними побутовими 

умовами; досягти оптимальної щільності мисливських тварин, на які 

плануються валютні полювання; створити необхідну рекламу; провести 

розрахунки економічної ефективності здійснення мисливських турів; 

організувати обробку трофеїв у мисливському господарстві.[2] 

 Висновок. В Україні є всі передумови для організації і втілення в життя 

запропонованих заходів, які повинні підвищити рентабельність ведення 

господарства, сприяти раціональному і невиснажливому користуванню 

ресурсами, покращенню кормових та захисних умов для мисливської фауни, а 

також підняти престиж та змінити ставлення суспільства й громадськості до 

працівників мисливських господарств. Однак наразі без державної підтримки  

це дуже важко. Органи державної влади різних рівнів у межах своїх 

повноважень і у відповідності з чинним законодавством повинні сприяти та  
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бути зацікавлені в розвитку мисливських господарств України. Усі користувачі 

мисливських угідь повинні вживати  необхідних заходів для попередження 

завдання шкоди  мисливському господарству.  
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Анотація.  Досліджено санітарний стан полезахисних лісових смуг 

Білоцерківського НАУ. Виділено насадження, які потребують проведення 

лісогосподарських заходів, спрямованих на формування оптимальної 

конструкції та поліпшення їх санітарного стану.  

Annotation. The sanitary state of the field-protecting forest strips of Bila 

Tserkva NAU is investigated. Plantings was allocated for require forestry measures 

and optimal design and improvement of their sanitary condition. 
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Важливим елементом лісоаграрних ландшафтів є полезахисні лісові 

смуги. Полезахисні лісові насадження сприяють покращенню природного  та 

екологічного стану в агроландшафті і забезпечують стійке функціонування 

аграрного виробництва. В Україні створено 440 тис. га полезахисних 

насаджень, а необхідно (оптимальна величина) – 900 тис. га [1].  У переважній 

кількості господарств України відсутня система полезахисних лісових смуг. На 

сьогодні близько 80 % агролісомеліоративного фонду України становлять 

насадженнях третьої вікової групи. Досить складним і важливим залишається 

питання щодо підтримання існуючих полезахисних лісових смуг у 

задовільному стані.  

Мета наших досліджень передбачає вивчення санітарного стану 

полезахисних лісових смуг,  розроблення пропозицій щодо їхнього покращення 

і, як наслідок, сприяння отриманню сталих врожаїв сільськогосподарських 

культур. Об’єктом дослідження стали полезахисні насадження у навчально-

дослідному лісовому господарстві Білоцерківського НАУ. Матеріалом 

дослідження слугували дані лісовпорядкування та результати власних польових 

досліджень [2]. Оцінювання санітарного стану насаджень здійснювали  шляхом 

їх детального обстеження на дев’яти тимчасових пробних площах (ТПП). Поділ 

на категорії санітарного стану дерев встановлювали відповідно до Санітарних 

правил у лісах України [3].  

Навчально-дослідне лісове господарство (далі НДЛГ) Білоцерківського 

національного аграрного університету розташоване в південно-західній частині 

Київської області на території Білоцерківського адміністративного району в 

межах Пилипчанської сільської ради [2]. За лісомеліоративним районуванням 
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А.П. Стадника [4] Білоцерківський адміністративний район належить до 

Бузько-Дніпровського лісостепового лісомеліоративного району. 

Основні полезахисні смуги НДЛГ  розміщені паралельно одна до одної і 

перпендикулярно до напряму переважаючих вітрів. Тип лісорослинних умов на 

всіх дослідних ділянках –  свіжа діброва (D2). Досліджували лісосмуги, в яких 

головними породами виступали дуб звичайний (ТПП № 3, 4, 5, 6 і 7), акація 

біла (ТПП № 1 і 2) та клен гостролистий і клен-явір з дубом червоним (ТПП              

№ 8, 9). Вік полезахисних насаджень знаходиться в інтервалі 51–65 років; 

середня висота – 18,8–22,1 м; середній діаметр – 22,6–32,5 см. Середні  

показники росту за висотою і діаметром відповідають якісному показнику 

продуктивності І–ІІІ класів бонітету. Повнота полезахисних насаджень 

становить 0,64–0,97. Дослідженим насадженням притаманний увесь спектр 

конструкцій: щільна широка (ширина по крайніх рядах – 17,5 м, по проекціях 

крон – 23,0 м); ажурна (ажурність – від 10 до 35 %); продувна та ажурно-

продувна. 

Показники санітарного стану полезахисних насаджень відображено у 

табл. 1. 

Найбільший відсоток здорових дерев – у полезахисних смугах ажурно-

продувної та продувної конструкцій (ТПП № 3, 5, 6, 7). На зазначених пробних 

площах відсутні дерева V-VI категорій, що пов'язано зі своєчасним вилученням 

їх санітарними рубаннями. Середній індекс санітарного стану становить                

1,46 од., отже, насадження можна вважати здоровими. 

Таблиця 1 – Показники санітарного стану полезахисних лісових смуг 

№ 
ТПП 

 

Квартал/ 
виділ Склад 

насадження 

Розподіл дерев за категоріями стану,% 
Іс 

І ІІ III IV V VI 

1. 7/11 10Акб 22,8 49,2 27,0 0,7 0,3 - 1,88 
2. 7/12 10Акб 28,2 45,4 24,2 0,7 1,5 - 2,19 
3. 7/13 7Дз3Яз 56,7 30,8 12,0 0,5 - - 1,46 
4. 7/14 6Дз2Язл2Тсі 29,9 37,4 30,6 1,2 0,1 - 1,86 
5. 7/17 5Дз5Яз 63,0 30,9 5,9 0,2 - - 1,43 
6. 7/19 6Дз2Яз1Кля1Тк 59,4 32,8 7,3 0,5 - - 1,48 
7. 7/21 7Дз3Яз 62,3 29,4 8,1 0,2 - - 1,46 
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Однією із причин незадовільного стану полезахисних лісових смуг є 

недосконалість конструкції внаслідок утворення густих непродувних узлісь, 

розростання лісових смуг на орні землі, що призводить до різкого збільшення їх 

ширини та відчуження орних земель. У лісових смугах зі щільною 

конструкцією (ТПП №  1, 2, 4, 8) зменшується кількість здорових дерев від 29,2 

до 22,8 %. Частка ослаблих дерев становить 29,4–49,2 %, дуже ослаблих –             

5,9–30,6 %,  всихаючих – 0,6–1,5 %. Процеси всихання найбільше проявляються 

на ТПП № 2. Індекс санітарного стану у цих насадженнях становить 2,19 од. 

Основною причиною погіршення стану є ураження омелою білою. Іншим 

вагомим фактором відмирання дерев є несприятливі погодні умови останніх 

років у вигляді бурі, шквальних вітрів, зимового обледеніння, буреломи, 

вітровали, сніголами. Досліджувані деревостани на ТПП № 1, 2, 4, 8  

характеризуються як ослаблі, значення Іс перебуває у межах 1,64–2,19 од. 

Збільшення індексу санітарного стану на зазначених пробних площах пов'язане 

з появою свіжого сухостою (0,3–1,5 %). 

Висновок. Пропонуємо у полезахисних лісових смугах НДЛГ, які 

зростають у  виділах № 11, 12, 14, 23 здійснити лісогосподарські заходи, 

спрямовані на поліпшення санітарного стану, формування оптимальної 

конструкції, що підвищить еколого-економічний потенціал агроландшафтів. 
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8. 7/23 4Клг3Яв3Дчр 24,4 48,7 13,8 0,2 0,5 - 1,64 
9. 7/24 5Яв4Яз1Дчр 43,1 35,9 18,2 2,2 0,4 - 1,49 
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КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ - ЯК ФАКТОР ЗАГОСТРЕННЯ ПОЖЕЖНОГО 
СТАНУ В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 
Анотація В Житомирському Поліссі в період з 2015 по 2018 роки 

радикально змінився стан кліматичної системи, зокрема: термічний режим, 

режим зволоження, швидкості та напряму вітру, повторюваність 

екстремальних і небезпечних погодних явищ. При підвищенні середньодобової 

температури повітря в січні до відміток: 0; +1оС в Житомирській області 

можна очікувати подальше підвищення як середньої, так і максимальної та 

мінімальної температури протягом усього року, при цьому найбільші зміни 

можливі зимою та восени. Значний ріст температури повітря у перехідні 

сезони може зумовити збільшення тривалості теплого періоду та літнього 

сезону, що в свою чергу посилює стан пожежної небезпеки. Оскільки ці процеси 

супроводжуватимуться ростом тривалості бездощового періоду, то такі 

зміни суттєво вплинуть на зростання пожежної небезпеки – кількість пожеж 

та їх площа до середини 2025 року ХХІ ст. на Житомирщині може 

збільшитись в 3 рази. 

Ключові слова: клімат, лісові пожежі, розповсюдження, прогноз, 

пожежно-небезпечний період, Полісся України, Житомирське Полісся. 

In the Zhytomyr Polissya, from 2015 to 2018, the state of the climate system 

radically changed, in particular: thermal regime, humidity mode, wind speed and 

direction, and the frequency of extreme and dangerous weather events. With an 

increase in the average daily air temperature in January to the mark: 0; + 1oC in 

Zhytomyr region, one can expect further increase of both average and maximum and 
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minimum temperatures throughout the year, with the greatest changes possible in 

winter and autumn. A significant increase in air temperature during the transitional 

seasons may result in an increase in the duration of the warm period and the summer 

season, which in turn increases the state of fire hazard. Since these processes will be 

accompanied by an increase in the length of the impenetrable period, such changes 

will significantly affect the growth of fire hazard - the number of fires and their area 

until the middle of 2025 XXI century. in Zhytomyr region may increase by 3 times. 

Key words: climate, forest fires, distribution, forecast, fire and dangerous 

period, Polissya Ukraine, Zhytomyr Polissya. 

Аналіз останніх досліджень. Протягом останніх десятиріч 

метеорологічні умови як на нашій планеті, так і в Житомирському Поліссі 

суттєво змінюються. Багато із зареєстрованих змін кліматичної системи, за 

даними Міжурядової групи експертів зі зміни (МГЕЗК), є нетиповими або 

безпрецедентними за останні десятиріччя чи навіть століття [7]. Вони мають 

переважно негативні наслідки і будуть посилюватись у майбутньому. Такі 

зміни не лише становлять загрозу для життя та здоров’я людей, а й зумовлюють 

значні та незворотні зміни в лісових і болотних екосистемах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Встановлено, що підвищення температури повітря, яке супроводжується 

дефіцитом вологи, негативно впливає на лісові масиви Житомирської області, 

особливо на ріст дерев, збільшення їхньої захворюваності, зниження стійкості і 

приводить до висихання лісів в зоні Полісся України, що значною мірою 

впливає на зростання пожежної небезпеки [1, 2, 5]. На підвищення ймовірності 

виникнення лісових пожеж впливає також збільшення тривалості теплого 

періоду та зростання грозової активності [2, 5]. Найбільш потерпають від 

пожеж соснові ліси Житомирщини, про що свідчать сильні лісові пожежі на 

півночі, зокрема в лісорослинних умовах Державних підприємств «Овруцьке», 

«Олевське», «Коростенське» та «Народицьке» лісові господарства. Лісові 

екосистеми в цих регіонах мають підвищену схильність до загорання через 
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наявності смолистих речовин та низького вологовмісту. На Поліссі за даними 

[5, 9], найбільш вразливими до лісових пожеж є Північні області, де 

зосереджена основна маса штучно посаджених лісів. Очікується, що до кінця 

2030 року ХХІ століття на території Центральної та Східної Європи ризик 

пожежної небезпеки збільшиться, особливо в центральних, південних та 

східних регіонах, зросте і ризик виникнення лісових і торф’яних пожеж, що 

зумовлено не лише підвищенням температури повітря, зростанням 

посушливості, а й збільшенням тривалості теплого періоду [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Матеріали та методики досліджень. Дослідження зміни кліматичних умов 

зони Полісся України проводили за щоденними даними мережі 

гідрометеорологічних спостережень Житомирської області за період з 2000 по 

2018 рр. Аномалії визначали як відхилення значень величини від норми, за яку 

прийнято багаторічне середнє за базовий період (2000-2010 рр.). Середні за рік 

значення стосуються календарного року, середні дані за зимовий сезон 

включають грудень попереднього року. Число днів з екстремальними явищами 

погоди, зумовленими температурою та опадами, визначали за добовими даними 

мережі спостережень. Для аналізу впливу кліматичних умов на ступінь 

пожежної небезпеки на території лісорослинних умов Державного 

підприємства «Житомирське лісове господарство», а також Державного 

підприємства «Зарічанське лісове господарство», лісокористування яких 

охоплюють північні та центральні райони Житомирської області (Житомирське 

Полісся) використовували дані Житомирського обласного управління лісового 

та мисливського господарства про кількість лісових пожеж за рік та їх площу за 

2010 – 2018 рр. Статистичну оцінку зміни в часі метеорологічних величин, 

повторюваності та інтенсивності екстремальних погодних умов здійснювали за 

допомогою аналізу часових рядів та регресійного аналізу: визначалася форма та 

напрям поширення часового ряду та оцінювалася його статистична значущість 

(р). 
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Результати досліджень. Протягом останніх десятиріч в Україні 

відмічається тенденція до суттєвого збільшення кількості лісових пожеж та їх 

площі, що значною мірою зумовлено зміною клімату. Так, за останні 30 років 

(1981-2010 рр.) річна кількість лісових пожеж в країні зросла у 2,6 рази. Зона 

Полісся України належить до територій, що є найбільш вразливою в плані 

лісових пожеж. Лише у 2006, 2010, 2016, 2017 рр., ліси Житомирщини на 70 % 

були пройдені лісовими пожежами різної інтенсивності. Аналіз зв’язку 

погодних умов та пожежонебезпечності лісів Зони Полісся Україні, підтвердив 

наявність безпосереднього впливу кліматичних факторів на кількість та площу 

лісових пожеж в регіоні (таблиці 1, 2). Проведені дослідження показали, що 

вони значною мірою залежать від термічного режиму, режиму зволоження та 

вітру, при цьому вплив температури повітря є визначальним. Встановлено, що 

найбільше він позначається на площі пожеж і значно менше - на їх кількості. 

Таблиця 1 

Вплив метеорологічних умов на кількість лісових пожеж на 

територіях лісокористування Житомирського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

(середнє за 2010 – 2018 рр.). 

Метеорологічний та 
кліматичний 

параметр 

Кореляція 
Регресія r (х, у) t p 

середня температура жовтня 0,60 3,0 0,008 y =42,1х-257 
максимальна температура 
жовтня 0,59 2,9 0,010 y =36,9х-367 

мінімальнальна температура 
жовтня 0,55 2,7 0,017 y =39,1х-67 

мінімальнальна температура 
вересня 0,58 2,8 0,012 y =45,5х-354 

середня температура вересня 0,53 2,5 0,022 y =37,4х-438 
максимальна температура 
вересня 0,45 2,0 0,061 y =24,9х-355 

кількість днів без опадів 0,44 1,9 0,079 y =4,1х-104,3 
макс.тривал. періоду з 
1Тмакс>=25 °С 0,40 1,8 0,096 y = 2,5x + 187 

число днів з грозою 0,40 1,8 0,096 y = 2,5x +100 
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максимальна за добу швидкість 
вітру 0,39 1,7 0,113 y = 5,1х+142 

середня за рік температура 0,25 1,0 0,312 y =34,3х-167 
середня за літо температура 0,23 0,9 0,367 у=21,9х-293 
кількість опадів у липні -0,40 -1,7 0,104 y = -1,4х+270 
кількість опадів за рік -0,40 -1,8 0,098 y = -0,4х+397 
середня за рік відносна волога -0,41 -1,8 0,092 y = -7,9х+709 
кількість опадів за літо -0,47 -2,1 0,051 y = -0,9х+328 
НІР05 1,24 1,27 1,32 1,24+0,2 

Примітка: Тмакс – максимальна за добу приземна температура повітря; 

R (х,у) - коефіцієнт кореляції; t - коефіцієнт Стьюдента; p – значимість 

коефіцієнту кореляції. 

Таблиця 2 

Вплив метеорологічних умов на середню площу лісових пожеж в 

лісорослинних умовах Житомирського обласного управління лісового та 

мисливського господарства (середнє за 2010 – 2018 рр.). 

Метеорологічні та кліматичні 
параметри 

Кореляція 
Рівняння 
регресії r(х, у) t значимість, 

p 

максимальна тривалість 
періоду з 
*Тмакс >= 25 °С 

0,76 4,7 0,000 y =0,2х-7,3 

кількість днів з 
Тмакс >= 30 °С 0,68 3,7 0,002 y =0,25х-6,0 

кількість днів з 
Тмакс >= 25 °С 0,60 3,0 0,008 y =0,2х-13,2 

середня за літо максимальна 
температура 0,61 3,1 0,007 y =2,5х-67 

середня за літо температура 0,59 2,9 0,011 y =2,9х-62 
середня за літо мінімальна 
температура 0,52 2,5 0,026 y =3,1х-51 

середня температура жовтня 0,58 2,8 0,012 y =2,0х-19 
мінімальнальна температура 
жовтня 0,55 2,7 0,017 y =2,0х-10,7 

максимальна температура жовтня 0,55 2,6 0,018 y =1,7х-23,7 
кількість днів з атмосферною 
посухою 
(Тмакс >= 25 °С і U <= 50 %) 

0,60 3,0 0,008 y =0,4х-2,9 

середня за рік максимальна 
температура 0,55 2,6 0,019 y =3,4х-50 

середня за рік температура 0,51 2,4 0,030 y =3,5х-35 
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середня за рік мінімальна 
температура 0,44 1,9 0,070 y =3,0х-17 

середня за весну максимальна 
температура 0,50 2,3 0,034 y =2,6х-37 

середня за весну температура 0,45 2,0 0,062 y =2,8х-29 
кількість днів з туманом -0,39 -1,7 0,109 y =-0,24х+12 
кількість опадів за літо -0,41 -1,8 0,094 y =-0,04х+8,4 
кількість опадів у липні -0,41 -1,8 0,088 y =-0,07х+6,4 
середня за рік відносна волога -0,58 -2,9 0,011 y =-0,6х+39 
НІР05 1,14 1,17 1,22 1,17+0,2 

Тмакс – максимальна за добу приземна температура повітря, U - відносна 

вологість. r(х,у) - коефіцієнт кореляції; t - коефіцієнт Стьюдента; 

Протягом 2010-2018 рр. на територіях лісокористування Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського господарства за рік 

спостерігалося у середньому біля 200 випадків лісових пожеж. Виявлено, що їх 

кількість найбільше залежить від температури повітря у жовтні та вересні (r = 

0,60-0,45): чим вищою є середня, мінімальна та максимальна температура 

повітря у цей період, тим більша кількість пожеж може виникнути в регіоні. 

При цьому, як свідчать дані регресійного аналізу, збільшення середньої за 

місяць температури повітря на 1°С зумовлює зростання річної кількості лісових 

пожеж майже на 20%. 

Висновки: 

1. За період з 2010 по 2018 роки на території Державного підприємства 

«Житомирське лісове господарство», Державного підприємства «Зарічанське 

лісове господарство», а також в лісових едатопах Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського господарства досить вагомо змінився 

клімат, що призвело до збільшення кількості та площі поширення лісових 

пожеж. 

2. В Житомирському Поліссі в період з 2015 по 2018 роки радикально 

змінився стан кліматичної системи, зокрема: термічний режим, режим 

зволоження, швидкості та напряму вітру, повторюваність екстремальних і 

небезпечних погодних явищ. 
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3. При підвищенні середньодобової температури повітря в січні до 

відміток: 0 та +1оС в Житомирській області можна очікувати подальше 

підвищення як середньої, так і максимальної та мінімальної температури 

протягом усього року, при цьому найбільші зміни можливі зимою та восени. 

4. Значний ріст температури повітря у перехідні сезони може зумовити 

збільшення тривалості теплого періоду та літнього сезону, що в свою чергу 

посилює стан пожежної небезпеки. 

5. У Житомирській області також можна очікувати збільшення числа 

спекотних літніх днів. Оскільки ці процеси супроводжуватимуться ростом 

тривалості бездощового періоду, то такі зміни суттєво вплинуть на зростання 

пожежної небезпеки – кількість пожеж та їх площа до середини 2025 року ХХІ 

ст. на Житомирщині може збільшитись в 3 рази. 
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ВИВЧЕННЯ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 
(HETEROBASIDIUM ANNOSUM (Fr.) Bref.) 

В ЛІСОВИХ ЕДАТОПАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 
 

Анотація. Однією з найважливіших умов, які впливають на успішне 

виконання поставлених завдань, є захист лісу. За останні роки в ряді районів 

нашої країни і за кордоном в результаті посиленої урбанізації, односторонньої 

меліорації на великих територіях, масове створення хвойних монокультур на 

староорних угіддях помітно посилився розвиток хвороб, багато з яких набули 

розмірів як епіфітотій, так і територій зі статусом «Зона екологічного лиха». 

Одним з таких захворювань є досить патогенна і небезпечна для 

лісогосподарського виробництва хвороба, - коренева губка сосни звичайної 

(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Ця хвороба широко поширена в Англії, Данії, 

Німеччині, Канаді, США, Польщі, Швеції та інших країнах західної Європи, 

тому на сьогоднішній день цей збудник віднесено до карантинних міжнародних 

хвороб. Тому розробка заходів захисту соснових насаджень від кореневої губки 

на сучасному етапі ведення лісогосподарської справи перетворились в проблему 

міжнародного значення. 

Ключові слова: коренева губка, сосна звичайна, лісові едатопи, 

патогенез,карантинний об’єкт. 
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Annotation. One of the most important conditions affecting the successful 

accomplishment of the tasks is the protection of the forest. In recent years, in a 

number of areas of our country and abroad as a result of intensified urbanization, 

unilateral land reclamation in large areas, the massive creation of coniferous 

monocultures in the ancient lands has markedly increased the development of 

diseases, many of which have become the size of the epiphytotic, and territories with 

the status of "Zone of ecological disaster ". One of these diseases is a pathogenic and 

dangerous disease for forestry - the root pine of the pine (Heterobasidion annosum 

(Fr.) Bref). This disease is widespread in England, Denmark, Germany, Canada, the 

USA, Poland, Sweden and other Western countries. Europe, so today, this pathogen 

is classified as a quarantine international disease. Therefore, the development of 

measures for the protection of pine plantings from the root sponge at the present 

stage of the forestry business has become a problem of international importance. 

Key words: root sponge, pine forest, forest edopaths, pathogenesis, quarantine 

object. 

Аналіз останніх досліджень. Коренева губка - гриб Heterobasidion 

annosum (Fr.) Bref. відноситься до базидіальних трутових грибів. Уражає 

близько 200 видів деревних порід, переважно хвойних, значно рідше - листяних 

та чагарників [1, 5, 7]. Плодові тіла багаторічні, неправильної форми, у вигляді 

бокових шапок, з концентричними колами на поверхні; лінійні розміри - від 2-3 

мм до 40 см. Колір плодових тіл по мірі старіння змінюється від білого до 

світло-коричневого та темно-бурого. Край плодового тіла спочатку білий, 

згодом - кремового кольору з округлими та злегка вугластими порами [4, 7]. 

Особливості інфекційної біології патогенна, які мають безпосереднє 

відношення до організації захисту сосни [1, 4]: різноманітність джерел інфекції 

- базидіоспори, конідієспори, міцелій; наявність інфекції в кількості, достатній 

для ураження сосни практично в усіх насадженнях, незалежно від їх 

походження (природне, штучне), категорії земель, включаючи корінні лісові, 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

130 
 

ґрунтових різновидів та густоти посадки і долі сосни у складі деревостану; 

проникнення патогена в корінь та ураження відбувається звичайно в місцях 

контактів при тісному переплетенні коренів, їх зростанні як в межах однієї 

кореневої системи, так і між кореневими системами сусідніх дерев, у місцях 

постійного їх травмування при розхитуванні дерев вітром та при їх 

механічному пошкодженні; розвиток гнилі в корінні одного дерева може бути 

викликаний кількома спорами. Міцелій, який розвивається з однієї спори, 

здатний заразити від 1 до 7 дерев; ріст міцелію кореневої губки 

характеризується рівномірністю незалежно від віку насадження - він проходить 

зі швидкістю 40 сантиметрів за рік. Куртинне всихання соснових насаджень 

може бути викликане також іншими збудниками кореневої та комелевої гнилі: 

опеньком осіннім, причепкою хвилястою [5, 6, 7]. 

Матеріали та методики досліджень. Для вивчення кореневої губки в 

Житомирському держлісгоспі були попередньо вивчені матеріали 

лісовпорядження і попередніх лісопатологічних обстежень, а також дані про 

осередки кореневої губки. При проведенні досліджень превірялась 

топографічна прив’язка квартальної мережі з метою визначення об’єктивності 

та репрезентативності результатів досліджень. Для цього на пробних площах 

проводили бусольну зйомку та робили геодезичну прив’язку до місцевості.  

Для виявлення шкідників і хвороб в лісових насадженнях проводили 

лісопатологічну експертизу, облік їх чисельності і розподіл, за результатами 

яких розроблявся прогноз їх масової появи з метою своєчасного проведення 

лісозахисних заходів [6, 7]. Виявлення уражених кореневою губкою насаджень 

і ступінь їх поширення приводився при інвентерезаційному лісопаталогічному 

обстеженні [4, 5]. Після ознайомлення з цими матеріалами, нами проводились 

рекогносціювальні огляди уражених насаджень. Ці обстеження проводилось за 

ходовими лініями (через 50 м.) з метою виявлення характеру пошкоджень та 

осередків кореневої губки і всихання сосни звичайної. 
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Результати досліджень. Одним з найбільш поширених захворювань 

соснових насаджень Богунського лісництва ДП „Житомирське ЛГ” є коренева 

губка. Накопиченню інфекції допомагають плодові тіла H. annosum, які 

утворюються на пеньках після рубки уражених сосен. Перевага 

середньовікових чистих соснових насаджень в умовах Богунського лісництва 

обумовлює наявність “діючих” і “виникаючих” осередків. Інтенсивність 

всихання сосни в осередках кореневої губки залежить від різних факторів: віку, 

складу, класу бонітету, лісорослинних умов, пошкодженості стовбуровими 

шкідниками і т.д. Це можна пояснити тим, що осередковий характер всихання 

сосен створює нерівномірний розподіл повноти по площі (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Ураженість соснових насаджень Богунського лісництва 

кореневою губкою в різному віці (середнє за 2016 – 2018 роки) 
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21 1 0,15 7,4 10С I В2 1,5 0,8 208 80 38,4 

25 2 0,15 8,9 10С I В2 2,0 0,7 204 69 33,8 

30 3 0,30 35,1 10С II В2 1,5 0,6 253 81 32,0 

35 4 0,40 42,7 10С I В2 2,5 0,5 220 111 50,5 

40 5 0,50 35,4 10С I В2 1,5 0,6 196 97 49,5 

Нір05 - - 1,24 - - - - - 1,23 1,27 1,25 
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Результати порівняння даних в таблиці 1. свідчать про те, що коренева 

губка уражає сосну в вікових періодах від 21 до 40 років (від молодників до 

пристигаючих насаджень). 

При визначенні відсотка ураженості дерев по ступеню товщини 

спостерігалось його зменшення зі збільшенням діаметра стовбура. Навіть без 

спеціальної статистичної обробки цифрового матеріалу можна зробити 

висновок, що H. annosum в першу чергу уражає дерева, які повинні відійти з 

природним відпадом. 

Змішані хвойно-листяні насадження (таблиця 2), є більш стійкими проти 

кореневої губки. Опад листяних позитивно впливає на структуру лісових 

грунтів. Вплив листяних порід в соснових культурах обстежувався при закладці 

пробних площ в чистих і змішаних культурах. 

Таблиця 2 

Ураженість сосни звичайної кореневою губкою в чистих соснових 

і змішаних культурах в умовах Богунського лісництва 

ДП „Житомирське ЛГ” (середнє за 2016 – 2018 роки) 
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21 6 0,04  10С I В2 2,0 0,9 203 42 38,4 

25 7 0,035 7С3Б I В2 1,5 0,8 190 23 12,1 

30 8 0,07 7С2Б1Д I В2 2,0 0,9 204 24 11,8 

35 9 0,09 6С4Д I В2 2,5 0,8 198 42 21,2 
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40 10 0,10 8С2Б I В2 1,5 0,7 202 25 12,4 

Нір05 - - - - - - - 1,24 1,26 - 

За результатами таблиці 2 можна зробити висновок, що домішка берези і 

дуба значно підвищує стійкість соснових насаджень проти збудника кореневої 

губки, тому потрібно робити акцент на вирощування зміщаних сосново-

березових культур з домішкою дуба. 

Висновки: 

1. Результатами досліджень було встановлено, що чисті загущені соснові 

культури є резерватами інфекції збудника кореневої губки в умовах 

Богунського лісницта ДП «Житомирське ЛГ». 

2. Для захисту соснових насаджень від кореневої губки слід застосовувати 

вибірково-санітарні рубки з обов’язковим видаленням в зимовий період 

ураженних та ослаблених дерев. 

3. Культури сосни звичайної в 3-річному віці в умовах базового розсадника 

доцільно обробляти одним з фунгіцидів системної: дерозал – 0,5 л/га, 

альтосупер – 0,8 л/га, фалькон – 0,3 л/га. Це підвищує їх резистентність до 

збудника кореневої губки сосни звичайної. 

4. В 30–40 річному віці в культурах сосни звичайної слід проводити 

системний фітопатологічний моніторинг з обов’язковим визначенням місць 

спалахів хвороби. 

5. Змішані хвойно-листяні насадження за участю дуба звичайного та 

берези повислої є більш стійкими до збудника кореневої губки сосни звичайної. 
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The  Republic  of  Belarus  is  moving  towards  a  “green  economy  model”  [1].  
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Therefore, economic, ecological and social functions of the forest sector are gaining 

in importance by transforming it from a conventional resource-based industry into a 

key industry of the national economy.  

The Paris Agreement commitments undertaken by the Republic of Belarus 

envisage a complex of actions aimed at climate change mitigation and adaptation of 

the economic sectors to natural factors. Forestry is of vital importance here. 

The review of the Rovaniemi Action Plan [2] for the forest sector in a green 

economy adopted in Europe in 2013 has made it possible to identify actions to be 

taken by the forestry of the Republic of Belarus. 

Based on the review of the Rovaniemi Action Plan the following key actions 

can be suggested for the forest sector of the Republic of Belarus: 

– promote sustainable forest products in all sectors; 

– promote innovation intended to improve efficiency in the use of materials in 

the manufacturing and processing of forest products, and the competitiveness of the 

sector; 

– create conditions and approaches which promote innovation (policies, 

framework conditions and changed attitudes); 

– carry out studies on the current status of services related to forest products, 

and other marketable forest sector services, and their impact in terms of employment 

and value added; 

– carry out research into the future social and economic drivers of forest sector 

services, for example, R&D, globalization and the trade in tasks, instead of trade in 

goods; 

– contribute to the development of green building; 

– invest in the forest sector, including forest infrastructure, for wood 

mobilization. 

The review of concepts and principles of a “green economy” in foreign 

countries and the Republic of Belarus has made it possible to justify and define main 
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“green economy” principles for the forest sector of the Republic of Belarus: 

– resource-efficient and sustainable use of forest resources; 

– conservation, protection, development and adaptation of forests to climate 

change and promotion of their greenhouse gases absorption capacity; 

– strong social policy and high standard of living due to forestry development 

and sorest use; 

– enhanced international prestige of the Republic of Belarus as a “green 

country”; 

– development of forest ecosystem services. 

Scientifically-based national criteria of how “green” the forest sector of 

Belarus is have been suggested for each criterion together with relevant actions to be 

taken. Both the criteria and the action have been incorporated into a National Action 

Plan for the Implementation of the Principles of the “Green Economy” in the Forestry 

of the Republic of Belarus until 2030. 

Conclusions. The National Action Plan for the Implementation of the 

Principles of the “Green Economy” in the Forestry of the Republic of Belarus until 

2030 is intended to achieve the following performance indicators:  

– timber volume by harvesters during clear cutting will amount to 75% of the 

total cutting volume by 2025 and 80% – by 2030; 

– energy uses of low-quality firewood will amount to 53471 thousand m3 for 

2018–2025, to 34845 thousand m3 for 2026–2030; 

– energy uses of logging waste from final and other cuttings will enhance; 

– annually about 100 km of forest roads is expected to be constructed; 

– assisted forest regeneration in mature stands will cover 27840 ha for 2018–

2025, 26740 ha for 2026–2030; 

– average density of stands will increase by 0,016 by 2025  and by 0,044 by 

2030 as compared to the year of 2017; 

– forest areas monitored by remote early fire detection systems will increase 
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and amount to 40% of the total forest fund area by 2025 and 50% by 2030; 

– marketing, promotion and development of tourism services rendered by 

forestry enterprises will create the following numbers of additional “green” jobs. 

References 

1. The National Action Plan for Green Economy Development of the Republic 
of Belarus until 2020 (approved by the Resolution of the Council of Ministers of the 
Republic of Belarus No. 1061 dated 21.12.2016). 

2. The Rovaniemi Action Plan. [Electronic resource]. – 2018. – Access mode: 
http://sdg.iisd.org/news/metsa2013-adopts-the-rovaniemi-action-plan / – Access date: 
09.02.2018. 

 

UDC [630*65+630*42]:630*33 

Andrei Liadnitski, Head of Department, Ph.D; 
Pavel Protas, Associate Professor, Ph.D; 
Sviatlana Kupryian, Assistant Lecturer; 

Yuliya Misuna, Engineer; 
Belarusian State Technological University, Minsk, Republic of Belarus 

 

COST AND LOSSES ESTIMATION FOR EFFECTS ELIMINATION OF 
NATURAL DISASTERS IN THE FOREST FUND 

 

Summary. Major forestry catastrophic events both in Europe and Belarus are 

storms and windblows. The larger half of timber harvest in Europe is caused by 

windblow events. From year to year there is a growing tendency towards the frequency 

and scope of adverse weather effects which cause increased amount of damage. An 

improved methodology assessment of economic losses after disaster effects has been 

developed. 

Анотація. Основними масштабами стихіями у лісовому господарстві, як у 

Європі, так і у Білорусі, є буреломи і вітровали. Більша половина заготовленої 

деревини у Європі викликана вітровалами. З року в рік спостерігається 

зростаюча тенденція до частоти та обсягу несприятливих погодних умов, які 

викликають збільшення кількості пошкоджень. Розроблено покращену 

методологію  оцінювання економічних втрат після наслідків стихійного лиха. 
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The forest fund of the Republic of Belarus annually experiences several 

adverse weather effects, i.e. fires, draughts, pests, etc. However, windblows and 

heavy storms cause the most substantial damage to the forest [1]. The total statistics 

of windblow damage to the forested areas shows that the forest sector of the Republic 

of Belarus suffered greatly from the windblow of July 2016. The area of the most 

affected territories where forest stands were almost completely destroyed amounted 

to nearly 14 thousand ha that is comparable to the area of 26 000 football fields. The 

total area of damaged stands (various damage degree, incl. small damage) was 110 

thousand ha. The timber losses amounted to approx. 6 million m3 or 25–30% of the 

annual timber harvest. 

The  actions  taken  to  ensure  smooth  work  and  timely  rectification  of  the  

windblow consequences: 

– creation of command centres for logging operations in the most affected 

forestry enterprises/daily briefings of command centres; 

– creation of temporary checkpoints of forest guards; 

– creation of maintenance and repair stations for machinery; 

– ongoing monitoring of damaged and neighboring areas, determination of 

logging deadlines; 

– increased fuel consumption by logging machinery; 

– decreased production rates of logging machinery; 

– forest workers from other forestry enterprises of the industry were engaged in 

logging operations in windblow affected cutting areas; 

– forest workers of the most affected forestry enterprises worked overtime; 

– repair and reconstruction of forest roads; 
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– forest regeneration in the damaged areas. 

An improved methodology was developed based on the review of international 

and Belarusian practices of rectification of natural disaster aftereffects and modern 

methodologies ad approaches towards assessment of economic losses. The suggested 

methodology takes into account the variety of affecting factors and makes more 

accurate assessment possible. It is based on the approach of separate assessment of 

losses and costs of economic damage incurred by a natural disaster. The economic 

losses are supposed to be classified as: 

– direct (increased amount of wood waste; degraded commodity structure of 

timber assortments; timber price drops; losses of stands increment);  

– supplementary (related to harvesting and sales of mushrooms, berries, honey 

as well as infrastructure and facilities); 

– indirect (related to losses of hunting, tourism, recreation, biodiversity, 

protective functions of forests, etc.). 

Supplementary costs involve additional costs of damaged trees harvest and 

clear-up operations on affected areas as compared to standard conditions of timber 

harvest that arise from reduced rates of performance, increased fuel consumption 

rates and maintenance costs of machinery, increased costs of relocation of machines, 

workforce and expert personnel, subsistence expenses; additional costs of forest 

regeneration on affected areas that include additional costs of soil cultivation, 

planting and care of young forest as compared to standard conditions, costs of 

relocation of machines, workforce and expert personnel, subsistence expenses; 

additional costs of forest protection that include costs measures to prevent secondary 

and tertiary damage by pests, invasive species and forest diseases that occur and 

dynamically develop in the forests affected by adverse weather effects. 

Conclusions. The suggested methodology for economic assessment of losses 

and costs of natural disasters consequences makes both predictive and factual 

assessment possible. Calculation of main indicators after the recovery operations will 
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provide more accurate data and detailed analysis of consequences of catastrophic 

weather events. 

This research has been drawn up within the study “Assessing the current losses 

and improving the economic analysis of the costs of the on-going climate related 

catastrophic forestry events based on international experience” funded by The Global 

Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «ЛІСОВПОРЯДНИК»  
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛУБЕНСЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО 
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ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА» 
 

Анотація. Наведено основні принципи використання комп’ютерної 

програми «Лісовпорядник» як програмного забезпечення для управління лісовим 

фондом лісогосподарського підприємства та застосування її основних функцій 

студентами під час вивчення дисципліни «Комп’ютеризація лісогосподарського 

виробництва» в Лубенському лісотехнічному коледжі. 

Annotation. The basic principles of the use of the computer program "Forest 

Manager" as a software provision for managing the forest enterprise fund and the 

application of its main functions by students during the study of the discipline 

"Computerization of forestry production" at Lubny forest-engineering college are 

considered. 
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Ключові слова: програмний комплекс «Лісовпорядник», електронна 

карта, таксаційний опис, комп’ютеризація лісогосподарського виробництва, 

таксаційні ознаки. 

Key words: software complex "Forest Manager", electronic map, forest 

taxation description, computerization of forestry production, forest taxation 

characteristics. 

Основне завдання геоінформаційних систем (ГІС) у сфері лісового 

господарства – забезпечення фахівців лісового господарства та органів 

державної влади просторовою інформацією про лісові ресурси, забезпечення 

контролю за станом та використанням лісового фонду. За своєю суттю ГІС – це 

комплекс, що складається з карти, бази даних та аналізу. У навчальних 

закладах, де готують молодших спеціалістів для лісового господарства, для 

цього передбачено вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютеризація 

лісогосподарського виробництва», де згідно з нормативною програмою 

студенти навчаються використовувати прикладні програми для лісового 

господарства, зокрема ті, що дають можливість отримати інформацію про 

лісовий фонд підприємства. 

Серед програм, які працюють як web-ресурс, у лісовому господарстві на 

даний час є дві основні: 

1. «WebULR - Лісовпорядна інформація для лісових господарств через 

мережу Internet» [8]. Вона дозволяє отримувати онлайн доступ до повидільної і 

картографічної бази даних. Лубенський лісотехнічний коледж отримав доступ 

до неї в 2016 році (лист ВО «Укрдержліспроект №516 від 29.09.2016 р.). Станом 

на сьогодні існують технічні проблеми з її використанням, викликані низкою 

об’єктивних та суб’єктивних причин. 

2. Геопортал «Ліси України» [6] розроблений лабораторією нових 

інформаційних технологій УкрНДІЛГА. Він надає публічний та авторизований 

доступ користувачів до інформації про лісовий фонд України. На даний час 
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геопортал не використовується у навчальному процесі, оскільки є вартісним у 

придбанні та експлуатації. 

Тому єдиним виходом із ситуації, коли необхідно надавати студентам 

практичні навички та уміння, є використання комп’ютерної програми 

«Лісовпорядник» [7]. Вона надана коледжу її автором Ігорем Алексіюком 

безкоштовно для навчання майбутніх фахівців лісового господарства і 

рекомендована цикловою комісією спеціальностей «Лісове господарство» і 

«Садово-паркове господарство» Лубенського лісотехнічного коледжу до 

використання в навчальному процесі при викладанні дисциплін «Лісова 

таксація і лісовпорядкування» та «Комп’ютеризація лісогосподарського 

виробництва» (протокол №8 від 8 травня 2018 р.). Для повноцінної роботи 

програмного комплексу ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» 

надала базу даних по ДП «Лубенське ЛГ» (повидільна база даних SQL (формат 

файлу_Data.MDF і _Log.LDF) та картографічні матеріали в системі координат 

UTM (формат файлу .shp)). Автор програми особисто презентував її нашим 

студентам під час навчального семінару з електронного обліку деревини та 

використання прикладних комп’ютерних програм у лісовому господарстві [4]. 

«Лісовпорядник» – це варіант швидкого доступу до атрибутивної 

інформації (повидільної бази даних), який має простий інтерфейс. Програмним 

комплексом передбачено ряд стандартних вибірок як запроектованих заходів 

лісовпорядкуванням, так і виконаних заходів лісогосподарським підприємством 

у разі проведення лісовпорядкування за технологією безперервного [1, 2, 3]. 

Дана програма дозволяє: 

ü будувати плани для відводу лісосіки та пробних площ як за 

допомогою бусолі, так і GPS приймачів та зберігати їх в архіві; 

ü будувати різнопланові карти в залежності від виробничих потреб 

(розподіл за головними й панівними породами, класами віку, бонітету тощо); 
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ü виконувати пошук інформації з таксаційного опису та відображати 

на карті. Це може використовуватися для підбору виділів під рубку головного 

користування (РГК) чи проведення рубок формування і оздоровлення лісів 

(РФіОЛ) та інших лісогосподарських заходів;  

ü накопичувати інформацію про відведені ділянки, що дозволяє 

уникнути помилок з суміжними ділянками; 

ü контролювати строки примикання лісосік та знаходити оптимальні 

варіанти рубки; 

ü вносити довільну інформацію до таксаційних виділів про 

необхідність проведення лісогосподарського заходу чи якусь іншу інформацію; 

ü виконувати матеріально-грошову оцінку лісосіки тощо; 

ü здійснити виписування лісорубного квитка та багато інших 

функцій. 

Ці функції програми «Лісовпорядник» студенти вчаться застосовувати 

при вивченні дисципліни «Комп’ютеризація лісогосподарського виробництва». 

Автор програму удосконалює, що дасть можливість використовувати 

функціонали «Технологічна схеми лісосіки» та «Проект лісових культур». 

Використання програми «Лісовпорядник» можливе й при вивченні інших 

дисциплін лісогосподарського циклу як під час практичних занять, так і 

проведенні навчальних практик: 

ü «Геодезія» - при вивченні бусольного знімання; 

ü «Лісова таксація і лісовпорядкування» - для аналізу таксаційних 

ознак деревостанів, здійснення матеріально-грошової оцінки, ознайомлення із 

матеріалами лісовпорядкування, проектування РГК та РФіОЛ; 

ü «Лісівництво» - при підборі ділянок лісосічного фонду та РФіОЛ на 

рік, для нарізання лісосік РГК із дотриманням вимог; 

ü «Лісокористування» - для створення «Технологічної схеми 

лісосіки» на ділянках, які відведені у відповідні рубки; 
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ü «Лісові культури і лісомеліорація» - для автоматичного створення 

«Проекту лісових культур» на ділянках, які вийшли з-під рубок. 

Висновки. Використання програми «Лісовпорядник», враховуючи її 

високу технічну ефективність і придатність даного програмного продукту для 

лісогосподарського виробництва, у навчальному процесі коледжу дозволить 

здійснювати більш якісну підготовку майбутніх фахівців для лісового 

господарства, які вмітимуть користуватися комп’ютерними програмами для 

швидкого отримання та обробітку лісівничо-таксаційної інформації. 
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Анотація. Проаналізовано динаміку основних таксаційних показників 

деревостанів ДП «Шацьке УДЛГ» за 36-річний період (1982-2017рр.). 

Встановлено, що насадження ДП «Шацьке УДЛГ» є високопродуктивними, 

про що свідчать позитивні тенденції у зміні їх таксаційних показників, а 

відтак сприяє стабілізації екологічної ситуації довкілля. 

Annotation. Analysis of the dynamics of the main taxation indicators of the 

woodlands of the "Shatske UDLG" for the 36-year period (1982-2017). It was found 

that the planting of the "Shatske UDLG" is highly productive, as evidenced by 

positive trends in changing their tax indicators, and thus helps to stabilize the 

environmental situation of the environment. 
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Лісові простори будь-якого регіону знаходяться в постійній динаміці. Під 

впливом діяльності людини  і природних сил проходить зміна категорій земель, 

породного складу і вікової структури лісів, інших таксаційних характеристик 
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насаджень. Динаміка лісових просторів акумулює  всі природні і антропогенні 

впливи на ліс і в кінцевому результаті, є дзеркалом стану лісів, особливостей 

функціонування лісових екосистем і основних тенденцій їх розвитку. 

Результати її вивчення являються об’єктивною основою для оцінки взаємодії 

людського суспільства і лісу і, в особливості, господарської діяльності людини 

в лісі, служать інформаційною основою для прогнозування  використання  і 

відтворення лісових ресурсів на ближню і віддалену перспективу [1]. 

Основною лісогосподарською проблемою в умовах Полісся є підвищення 

продуктивності і цінності лісів, захист лісонасаджень від пожеж та шкідників, 

поліпшення лісовідновних процесів і водоохороннозахисних властивостей лісу 

[2]. Для вирішення вказаних завдань необхідно значно підвищити рівень 

ведення лісового господарства. 

Район розташування ДП «Шацьке УДЛГ» відноситься до числа 

сільськогосподарських районів області з добре розвинутою лісогосподарською 

діяльністю. Лісові ресурси учбово-досвідного лісгоспу є основною базою 

лісозаготівельної і деревообробної промисловості. 

Господарська діяльність ДП «Шацьке УДЛГ» спрямована на ефективне 

виконання на базі досягнень науки і техніки повного комплексу 

лісогосподарських лісозаготівельних, лісовідновних заходів, спрямованих на 

раціональне невиснажливе використання і відтворення лісових ресурсів з 

метою охорони навколишнього середовища.  

Для аналізу характеру змін продуктивності насаджень ДП «Шацьке 

УДЛГ» за період 1982-2017 років використано дослідні дані, які складаються з 

характеристики окремих параметрів лісового фонду, а саме[Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]:розподілу 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та запасів груп головних 
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лісотвірних порід;розподілу запасів деревостанів за групами віку разом по 

підприємству та у межах групи порід (рис. 1, 2). 

Як видно з рис. 2, головну роль у формуванні лісового покриву 

відіграють хвойні породи, участь яких у формуванні загального запасу 

становить 72,7 %. Участь м’яколистяних і твердолистяних порід становить 24,8 

% і 2,5 % відповідно. 

В період з 1992 р. до 2002 р. спостерігається значний приріст площ і 

відповідно запасів (приблизно на 86,6 %) за рахунок заліснення не вкритих 

раніше лісовою рослинністю лісових ділянок, які до цього перебували у 

користуванні інших господарюючих об’єктів і складалися переважно з 

м’яколистяних деревостанів. Суттєве збільшення запасу пов’язане також з 

інтенсивним ростом дерев у молодому віці. Частка хвойних порід незначно 

зменшилась за рахунок збільшення участі в загальному запасі м’яколистяних 

порід, зокрема берези повислої і осики. 

 
Рис. 1. Динаміка зміни вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок за групами 
лісотвірних порід і за періодами обліку 

Рис. 2. Динаміка зміни запасів 
деревостанів за групами лісотвірних порід і 
за періодами обліку 

 
В матеріалах безперервного лісовпорядкування станом на 01.01.2017 р. 

спостерігається незначне зменшення площ насаджень. Це пояснюється тим, що 

зруби тимчасово перейшли у невкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. Не 

зважаючи на це, з рис. 2 бачимо, що запас деревостанів в усіх групах порід 

зростає. Отже, продуктивність лісів ДП «Шацьке УДЛГ» постійно 
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підвищується. Вікова структура насаджень ДП «Шацьке УДЛГ» наведена рис. 

3-6, дані яких свідчать про те, що домінують тут середньовікові насадження, до 

того ж серед усіх груп порід.  Вони займають 58,8 % від загального запасу 

насаджень. підприємства. Значно меншу частку мають молодняки (6,0 %). 

Пристигаючі деревостани становлять 29,5 % всіх груп порід. Стиглі і 

перестиглі 5,7 %. 

Такі зміни пов’язані з активним ростом і збільшенням приросту в 

молодому віці. Разом з тим спостерігається перехід від молодняків  у 1982 р. до 

середньовікових насаджень у 1992-2012 рр. Також це, очевидно, пов’язано з 

прийняттям у період 1992-2002 рр. у постійне користування заліснених 

природним шляхом ділянок (в основному м’яколистяними породами), які 

раніше належали іншим користувачам і середній вік яких був значно меншим, 

ніж в аналогічних за складом насаджень підприємства до розширення його 

території [6]. 

 

Рис. 3. Розподіл запасів деревостанів за 
групами віку. 

Рис.4. Розподіл запасів хвойних 
деревостанів за групами віку. 
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Висновки:      1. Аналіз динаміки основних таксаційних показників, які 

характеризують продуктивність деревостанів ДП «Шацьке УДЛГ», свідчить 

про їх стійке зростання.  

2. Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, які 

знаходяться в постійному кори-стуванні ДП «Шацьке УДЛГ»  збільшилась на 

488,9 га за рахунок приєднання заліснених природним шляхом ділянок 

3. Вікова структура далека від оптимальної: домінують тут 

середньовікові насадження, до того ж серед усіх груп порід.  Вони займають 

58,8 % від загального запасу насаджень підприємства. Це пов’язано з активним 

ростом і значним збільшенням приросту. Значно меншу частку мають 

молодняки 6,0 %. Пристигаючі деревостани становлять 29,5 % всіх груп порід. 

Стиглі і перестиглі 5,7 %. 

4. У цілому спостерігається позитивна тенденція до покращення 

продуктивності лісів ДП «Шацьке УДЛГ»,тобто, господарство тут ведеться 

раціонально, що дає змогу нарощувати органічну масу і, тим самим, 

підвищувати екологічну стійкість лісів та забезпечувати їхню основну функцію 

регулятора природного середовища. 
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деревостанів за групами віку 
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СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ  
СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 

Анотація. Проаналізовано особливості структури земель лісового фонду 

державних підприємств лісового господарства Східного Полісся України. Дано 

розподіл площі та кількості виділів за категоріями лісових і нелісових земель. 

Розраховано відсоток участі окремих категорій у загальній площі земель 

лісового фонду досліджуваного регіону. 

Annotation. Features of forest fund lands composition of state forestry 

enterprises within Eastern Ukrainian Polissya were analyzed. The distribution of the 

area and the number of plots by categories of forest and non-forest lands is given. 

The percentage of within land categorieas total forested area of study region is 

calculated chosen. 

Ключові слова. Східне Полісся України, лісовий фонд, категорії земель, 

площа, розподіл, відсотки. 

Key words: Eastern Polissia of Ukraine, forest fund, categories of land, area, 

distribution, percentages. 

Науковим базисом для розуміння суспільством і державою справжньої 

цінності лісів, як екологічного стабілізатора довкілля, і практичного втілення 
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сталого управління лісами, є поглиблене вивчення множини екосистемних 

функцій і послуг, які надаються лісами. У зв’язку з цим, останнім часом 

значного поширення набули дослідження механізмів впливу лісу на 

навколишнє середовище, які здійснюються шляхом вивчення біотичної 

продуктивності лісів та його компонентів (фітомаси, мортмаси, продукції). 

Базою для вивчення й оцінки первинної продукції лісів, як основного 

індикатора біологічних процесів у ценозі, слугують матеріали на рівні окремого 

лісотаксаційного виділу та їх сукупностей у досліджуваному регіоні [2]. Саме 

тому виникла необхідність проаналізувати структуру земель лісового фонду 

державних підприємств лісового господарства Східного Полісся України, як 

базису для подальшого дослідження й оцінки первинної продукції деревостанів, 

які на них зростають.  

Лісовий фонд України становить сукупність лісів як природного 

походження, так і штучно вирощених, незалежно від того, на землях яких 

категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно 

від права власності на них. В складі земель лісового фонду розрізняють лісові 

(ділянки вкриті й невкриті лісовою рослинністю) та нелісові землі 

(сільськогосподарські угіддя, просіки, дороги тощо), які надані та 

використовуються для потреб лісового господарства [3]. 

До Східного Полісся України віднесено територію відповідно до 

комплексного лісогосподарського районування запропонованого 

С.А. Генсіруком [1]. За адміністративно-територіальними одиницями вона 

поділяється на Київську область (незначна північна частина лівобережжя, яка в 

даній роботі не аналізувалась), північну частину Сумської (Середино-Будський, 

Шосткинський, Ямнільський райони) та майже всю Чернігівську область, окрім 

районів, які відносяться до Лісостепу (Бахмацький, Бобровицький, 

Борзнянський, Варвинський, Ічнянський, Ніжинський, Носівський, 

Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський райони) [0].  
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Характеристику земель лісового фонду Східного Полісся України 

наведено на основі використання даних масового лісовпорядного матеріалу з 

банку даних «Лісовий фонд України» ВО «Укрдержліспроект» станом на 

1.01.2011 року. Аналізувався розподіл площі й кількість виділів усіх державних 

підприємств (ДП) лісового господарства (ЛГ) віднесених до поліської зони, 

зокрема у Сумській області три підприємства (Свеське, Середино-Будське, 

Шосткинське), у Чернігівській області 11 підприємств (Борзнянське, 

Городнянське, Добрянське, Корюківське, Ніжинське, Новгород-Сіверська 

ЛНДС, Новгород-Сіверське, Остерське, Семенівське, Холминське, 

Чернігівське) [0]. Всього проаналізовано 128296 виділів, загальна площа яких 

складає 372015,2 га (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл земель лісового фонду Східного Полісся України за 

категоріями 

№ 

з.п. 
Категорія земель 

Площа, 

га 

Кількість 

виділів 

Від зайнятої 

площі, % 

1. Лісові землі, всього 356663,6 115492 95,9 

1.1 
Ділянки, вкриті лісовою 

рослинністю 
337394,0 100281 90,7 

 
зокрема: насадження природного 

походження 
112649,8 35358 30,3 

 лісові культури лісовідновлювальні 224514,5 64851 60,4 

 
насадження з домішкою лісових 

культур 
220,5 68 0,1 

 дендрологічні сади 9,2 4 0,0 

1.2 Ділянки, не вкриті лісовою 

рослинністю 

19269,6 15211 5,2 

 зокрема: незімкнуті лісові культури 11096,6 4290 3,0 
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 лісові розсадники та плантації 397,1 342 0,1 

 рідколісся 3,8 5 0,0 

 згарища, загиблі насадження 63,0 29 0,0 

 зруби 3545,2 1771 1,0 

 галявини, біополяни, ремізи, балки 930,5 1166 0,3 

 просіки, протипожежні розриви тощо 3233,4 7608 0,9 

2. Нелісові землі 15351,6 12804 4,1 

2.1 Сільськогосподарські угіддя 3865,6 1608 1,0 

2.2 Води 554,4 437 0,1 

2.3 Болота 6579,2 4185 1,8 

2.4 Садиби, споруди 419,5 244 0,1 

2.5 Дороги різного призначення 2380,3 5540 0,6 

2.6 Водо-, газо-, нафтопроводи 151,3 133 0,1 

2.7 Лінії електромережі, зв’язку 605,5 405 0,2 

2.8 Місця відпочинку, пляжі, стоянки 72,2 28 0,0 

2.9 Піски 497,5 114 0,1 

2.10 Інші нелісопридатні землі 226,1 110 0,1 

 

Як видно з даних табл. 1, лісові землі державних підприємств лісового 

господарства Східного Полісся України становлять 95,9 % загальної площі, з 

яких 90,7 % вкриті й 5,2 % невкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. 

Нелісові землі досліджуваних підприємств становлять лише 4,1 % площі. Серед 

лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, насадження природного 

походження займають 30,3 %, лісові культури лісовідновлювальні 60,4 %, 

насадження з домішкою лісових культур 0,1 % площі. Серед невкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок найбільша площа зайнята незімкнутими лісовими 

культурами (3,0 %), зрубами (1,0 %), а також лісовими шляхами, просіками, 

протипожежними розривами, візирами, кордонами лісовими тощо (0,9 %), інші 
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категорії (лісові розсадники, плантації, школи деревні, рідколісся, галявини 

(декоративні, біополяни, ремізи, майданчики для підгодівлі), згарища, загиблі 

насадження) займають незначні площі, сукупно 0,3 %. 

Нелісові землі, які надані для потреб лісового господарства, переважно 

зайняті болотами (1,8 %), сільськогосподарськими угіддями (1,0 %), які 

поділяються на ріллю, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища, а також 

дорогами різного призначення (автомобільні зі штучним покриттям, ґрунтові, 

залізниці), які сукупно займають 0,6 % площі. Інші категорії нелісових земель 

становлять 0,7 %, призначення яких, в основному, полягає в обслуговуванні 

різних цілей – це садиби, споруди, водо-, газо-, нафтопроводи, лінії 

електромережі, зв’язку, місця відпочинку, пляжі, стоянки тощо. 

Поділ земель лісового фонду на лісові й нелісові зумовлений їх різним 

цільовим призначенням. Лісові землі передбачені для вирощування лісів, 

раціонального та ефективного їх використання, відтворення, підвищення 

продуктивності й поліпшення якісного складу насаджень, нарощування 

природоохоронного потенціалу лісів тощо. Важливе господарське значення має 

розподіл насаджень за походженням, оскільки вони відрізняютьсяспособом 

створення, особливостями росту, продуктивністю й стійкістю.  

Висновки. Представлений матеріал характеризує особливості розподілу 

земель лісового фонду Східного Полісся України за категоріями, зокрема 

вказує на значний відсоток вкритих лісовою рослинністю ділянок (90,7 %) з 

переважанням насаджень штучного походження (60,4 %). Значна перевага 

насаджень штучного походження вказує на те, що в досліджуваному регіоні 

переважно ведеться лісокультурне господарство, що може зорієнтувати 

подальші дослідження з оцінки первинної продукції деревостанів цього регіону. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ЯЛИЦЕВИХ ЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ 

 

Проаналізовано літературні джерела щодо вивчення ялицевих лісів в 

Україні та, зокрема, в Закарпатті. Розглянуто питання, пов’язані з дослідженням 

збереження та системи впорядкування в цих лісах. На підставі аналізу 

матеріалів пробних площ на території Закарпатського обласного управління 

лісового та мисливського господарства наводиться структура ялицевих 

деревостанів в розрізі лісокористувачів та груп віку. Проаналізовано системи 

господарювання у даних підприємствах. З’ясовано, що ялицеві деревостани 

Закарпаття, переважно, різновікові. Виявлено, що природні і близькі до них за 

структурою деревостани збереглись у важкодоступних місцях та об’єктах 

природно-заповідного фонду. Для збереження ялицевих лісів даного регіону 

дослідження автором запропоновано використовувати відповідний метод 

лісовпорядкування та господарювання в них. 

Ключові слова: ялиця біла; Закарпаття; групи віку; метод 

лісовпорядкування. 

The author analyzes literary sources on the study of fir forests in Ukraine and, 

in particular, in Transcarpathia.  Points related to research of preserving and systems 
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of management in these forests are considered. Based on the analysis of materials of 

test plots in the territory of the Transcarpathian Regional Department of Forestry and 

Hunting the structure of fir stands in the context of forest users and age groups is 

presented.  The systems of management in these enterprises are analyzed.  It is found 

out that the fir forests of Transcarpathia are mainly multi-aged.  It was discovered 

that natural and close to them in the structure forests were preserved in hard-to-reach 

places and objects of the nature reserve fund.  The author proposes to use the suitable 

forest management method in order to preserve the fir forests of this region. 

Key words: white fir; Transcarpathia; age groups; forest management 

method. 

Виснажливе використання лісів на протязі попередніх століть призвело 

до зміни їх породного складу. Докорінна зміна рослинного покриву 

Українських Карпат спричинена, в більшій мірі, антропогенними факторами. 

Дані процеси призвели також до зменшення лісистості і на території Закарпаття 

до 51,5% [3] та зниження верхньої межі лісу на 100-200 м.  

За рахунок збільшення смеречників зменшилась площа ялицевих, 

ялицево-букових, буково-ялицевих та інших корінних деревостанів  в 2,5 рази 

[2]. Наслідком такої лісогосподарської діяльності на території Закарпаття є 

збільшення кількості повеней та катастрофічних вітровалів, які завдають 

значної шкоди. Зменшення площі корінних ялицевих деревостанів та негативні 

фактори цих змін зумовлюють багатьох дослідників вивчати дані об’єкти у 

різних регіонах їх поширення. 

Дослідженням ялицевих лісів на теренах України та Карпат в минулому 

займалися ряд багатьох вчених, серед яких А.І. Швиденко, П.Д. Марків, Є.І. 

Цурик, В.П. Кичура, М.А. Голубець, Т.В Парпан, Р.І.Бродович та ін. [1,3,5,7,8]. 

Зокрема, вивченням поширення, біології і відтворенням яличників Закарпаття 

присвятили  І.І.Молоткова  та І.П.Тереля [6,9].  
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Грунтовно, вивченням сучасного стану ялиці в Українських Карпатах 

займаются такі автори, як М.П. Горошко, С.В.Портах, Р.Д Василишин та ін. [1,4].  

Проте,  у роботах даних дослідників недостатньо окреслений сучасний 

стан яличників Закарпаття, їх збереження в даному регіоні та системи 

впорядкування. Тому метою даної роботи було актуалізувати  ялицеві ліси 

даного регіону та окреслити системи господарювання в них. 

Дослідженнями було охоплено підприємства Закарпатського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. Вихідними матеріалами 

слугували прямокутні та кругові пробні площі (разом 135), які автором закладені 

для репрезентативності даних у різних лісництвах даного регіону. Розподіл площі 

ялицевих деревостанів Закарпаття за різними лісокуристувачами та групами віку 

приведено на рис.1.  

 
Рис.1. Площі ялицевих лісів Закрпаття  за різними лісокористувачами та 

групами віку 

Аналізуючи результати таксаційних показників пробних площ та 

повидільну базу даних ВО "Укрдержліспроект" нами було встановлено, що 
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площа деревостанів з перевагою ялиці на території Закарпаття становлять 

11736,1 га. Найбільшу частку ялицевих деревостанів займають державні лісові 

підприємства – 9,5 тис.га (81%). Найменше яличників зростає на територій 

військових лісгоспів (0,3%). На територіях природно-заповідного фонду та 

агролісгоспів зростає відповідно 6,4 і 4,6 % усіх ялицевих лісів Закарпаття. 

Виявлено, що найбільше ялицеві ліси в структурі державних лісових 

підприємств Закарпаття займають у ДП «Великоберезнянське ЛГ» (43,3%), ДП 

«Міжгірське» (16,3%), ДП «Воловецьке ЛГ» (11,4%), ДП «Великобичківське 

ЛМГ» (7,8%), ДП «Перечинське ЛГ» (5,6%) та ДП «Рахівське ЛДГ» (2,4 %). У 

структурі природно-заповідного фонду дані ліси поширюються на території 

Карпатського біосферного заповідника та Національного природного парку 

«Синевир». 

За віковою структурою найбільше яличники представлені молодняками 

(34,6%), а найменше - перестійними деревостанами (10,5%). Спостерігаємо, що 

розподіл між іншими групами віку переважно рівномірний і коливається в 

межах від 13 до 15 % від загальної площі досліджуваних деревостанів. 

Основним методом впорядкування лісів в державному лісовому фонді 

Закарпаття,  як і в цілому в Україні,  залишається метод класів віку.  Він 

розглядає ліс не як складну екосистему, а як рослини, які треба садити, а потім  

збирати врожай. Збережені ялицеві ліси представлені деревостанами, які 

розладнані за своєю структурою, порушеною біологічною стійкістю та різними 

захисними функціями. Переважно, природні і близькі до них за структурою 

деревостани збереглись у важкодоступних місцях та об’єктах природно-

заповідного фонду. Природні ялицеві деревостани, як правило, різновікові, про 

що свідчать кілька вершин кривих розподілу. 

Ділянковий метод лісовпорядкування переважно застосовується для 

об’єктів, в яких впроваджені засади  наближеного до природи лісівництва 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

159 
 

(неперервне використання лісових ресурсів, багатоцільове використання 

лісових ресурсів, вікову структуру та породний склад деревостану і т. ін.).  

Останнім часом практикується впорядкування лісового фонду 

прогресивнішим  ділянковим або комбінованим (поєднання ділянкового та 

класів віку) методом. Проте, використовується даний метод набагато рідше, 

зокрема, і в ялицевих лісах. Хоча ділянковий метод є більш вартісним чим 

метод класів віку, він зможе врахувати індивідуальні особливості ялицевих 

екосистем цього регіону. 

Висновки. Виявлені ялицеві деревостани переважно різновікові, з 

порушеною біологічною стійкістю та захисними функціями. Враховуючи 

велику продуктивність яличників та різноманітні захисні функції необхідно 

зберігати та відновлювати їх в корінних типах лісу. В умовах даного регіону 

для раціонального використання лісових ресурсів вартувало б перейти до 

впорядкування ялицевих лісів від методу класів віку до ділянкового методу. 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 
АПАРАТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОПАТОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 

СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ  
 

 Анотація. Встановлено оптимальну висоту та погодні умови для 

проведення аерофотознімання. Надані рекомендації щодо строків проведення 

дистанційного лісопатологічного моніторингу основних хвоегризучих 

ентомошкідників соснових деревостанів.  

       Annotation.  The optimum height and weather conditions for aerial photography 

are established. Provided recommendations on the timing of remote forest-

pathological monitoring of the main pests eating pine needles of pine forests. 

      Ключові слова: безпілотний літальний апарат, дистанційне лісопатологічне 

обстеження лісу, хвоєгризучі ентомошкідники.  

      Key words: unmanned aerial vehicle, remote forest-pathological survey of forests, 

needy-eating endoscopes. 

 Результати дистанційного зондування Землі за допомогою космічних 

супутників використовуються в самих різних галузях, у тому числі і для 

лісового господарства. Високоякісні великомасштабні супутникові знімки 

відповідної території та ще й у певний час не завжди доступні. Дану проблему 

можливо вирішити використавши безпілотні літальні апарати (БПЛА). 

Застосування БПЛА для моніторингу лісових масивів є відносно новим в 
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Україні, наукові установи лісознавчого напряму роблять лише перші кроки у 

використанні такого сучасного обладнання. 

 У 2018 році було проведено випробувальні польоти крилатого БПЛА над 

штучними сосновими лісами на Олешківських пісках, Олешківського лісництва 

ДП “Олешківське ЛМГ” та Дослідного лісництва ДП «СФ УкрНДІЛГА». 

Метою досліджень було проведення дистанційного лісопатологічного 

обстеження соснових деревостанів,  виявлення осередків основних 

хвоєгризучих шкідників. Аерофотознімання та відеознімання лісових масивів і 

площ лісових культур здійснювалося з висоти 150 і 80 метрів. На БПЛА 

встановлено супутниковий приймач GNSS RTK (глобальна навігаційна 

супутникова система (GNSS) з технологією кінематичного знімання у режимі 

реального часу – RTK): SOUTH S660P + Carlson SURVCE V5. Фотознімання 

забезпечувалась наявністю на БПЛА камери-об’єктива Sony ILCE-QX1 з 20,1 

мегапіксельною КМОП-матрицею. Чутливість матриці знаходиться в діапазоні 

від 100 до 16000 одиниць за стандартом ISO, що дає можливість працювати з 

видержкою від 1/4000 секунди. Автоматичне фокусування забезпечується 25 

датчиками.  Знімки зберігаються на карту micro SD  у  двох  форматах:  JPG та 

RAW. Для отримання знімків у ближньому інфрачервоному  850 нм і червоному  

світлі 660 нм на БПЛА встановлена камера MAPIR Survey3. 

 Дешифрування отриманих відеоматеріалів проводилось візуальним 

(окомірно) та автоматичним методом [1], при останньому знімки завантажували 

на комп’ютер і обробляли із застосуванням відповідного програмного 

забезпечення. Аерофотознімки у видимому діапазоні RGB (скорочено Red, 

Green, Blue) стали основою для створення ортофотоплану або мапи лісу. 

Ортофотоплан у видимому діапазоні можна використовувати для візуального 

оцінювання розташування лісових ділянок, обміру площ, виявлення насаджень 

із погіршенням стану, слідів діяльності людей і тварин, обліку великих тварин. 
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Аналіз знімальних матеріалів показує, що їх практичне застосування можливе, 

на основі поєднання методів наземних та дистанційних спостережень. 

 Використовуючи дистанційні методи, на даний час, неможливо 

безпосередньо виявити який саме шкідник наносить шкоду у насадженні. 

Однак їх присутність з великою часткою ймовірності визначається 

опосередковано, через пошкодження ними крон дерев [2]. На підставі 

отриманих результатів досліджень, щодо перспективи використання 

безпілотних літальних апаратів для проведення лісопатологічних обстежень 

соснових деревостанів ми можемо зробити наступні висновки та рекомендації: 

 - для отримання високоякісних великомасштабних аерофотознімків, 

польоти слід здійснювати у першій половині дня в безвітряну та безхмарну 

погоду. Знімання краще проводити з висоти не більше 100 метрів; 

 - проведення регулярного (щодекади) дистанційного лісопатологічного 

моніторингу протягом всього вегетаційного періоду з використанням дрона дає 

можливість своєчасно виявити осередки хвоєгризучих ентомошкідників; 

 - для виявлення типових слідів пошкоджень хвої в осередках рудого 

соснового пильщика (Neodiprion sertifer Geoffr.) найкращим часом проведення 

аерофотознімання є період коли спостерігається цвітіння сосни звичайної,  

максимальна дефоліація крон стає помітною в кінці квітня - середина травня; 

 - звичайний сосновий пильщик (Diprion pini L.) на півдні України 

розвивається до трьох генерацій. Пошкодження можна візуально спостерігати в 

другій половині травня, в кінці червня - початку липня та вкінці серпня; 

 - соснова совка (Panolis flammea L.). Типові пошкодження хвої та 

травневих пагонів можна спостерігати в першій половині червня; 

 - сосновий шовкопряд (Dendrolimus pini L.). Пошкодження крон стає 

помітним в кінці червня; 

 - монашенка (Lymantria monacha L.). У піднаглядних насадженнях 

аеровізіальне обстеження слід проводити в першій половині липня; 
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 - сосновий п’ядун (Buрalus piniarius L.). Наявні осередки шкідника можна 

виявити аналізуючи аерофотознімки що зроблені в середині серпня, а нові 

осередки, на початкових фазах розвитку по знімках зроблених у вересні - 

жовтні; 

 - зірчастий пильщик ткач (Acantholyda stellata Chr., = Lyda nemoralis 

Thoms.). Пошкодження хвої, в чинних осередках, візуально помітними стають в 

 з середини червня; 

 - червоноголовий пильщик-ткач (Acantholyda erythrocephala L.). Для 

виявлення даного шкідника, аерофотознімки робляться на початку червня. 

Особливо слід звернути увагу на знімки узлісся, та рідин. 

 Для виявлення осередків стовбурових шкідників необхідно в першу чергу 

на аерофотознімках виявити дуже ослаблені та всихаючи дерева, а також 

свіжий сухостій. Саме ці категорії дерев найчастіше стають об’єктами для 

нападу стовбурових шкідників. Так звані проблемні ділянки лісу слід шукати як 

на знімках видимому спектру так і в матеріалах відзнятих камерою в 

ближньому інфрачервоному 850 нм і червоному світлі 660 нм. На основі 

зіставлення ортофотопланів, одержаних у різні місяці, можна виявити перші 

ознаки погіршення стану лісу та прогнозувати поширення патологічних 

процесів. 
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АНАЛІЗ СТАНУ БЕРЕЗОВИХ НАСАДЖЕНЬ  
В СЛОБІДСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ  

ДП «МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 
 

       Анотація. В урочищах «Омелянівська дача», «Щербатівська дача» 

та «Гамарня»  Малинського району для досліджень вибрані 10 таксаційних 

виділів з участю берези повислої в ролі головної породи. 

Ключові слова: береза повисла, пробні площі, таксаційні показники 

         За результатами вимірів та розрахунків проведений аналіз стану 

насаджень та зміна таксаційних показників внаслідок пошкодження берези 

повислої різними хворобами та шкідниками.  

Таблиця 1 – Таксаційна характеристика таксаційних виділів 
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4 8 1,0 6Бп3Ос1Дз І Бп 50 20 26 ІІ С3 0,75 220 220 
4 13 0,6 4Бп 2Сз 

2Гз2Лпд І Бп 15 9 10 І С3 0,65 20 20 

4 14 0,5 8Бп1Дз1Гз І Бп 50 20 26 ІІ С3 0,70 170 90 
5 33 1,6 8Бп1Ос1Влч І Бп 35 14 14 ІІ С3 0,80 135 220 

16 24 0,9 7Бп1Ос 
1Влч1Сз І Бп 50 20 24 ІІ С3 0,70 195 180 

16 35 1,5 6Бп4Ос+Гз І Бп 35 16 16 ІІ С3 0,70 150 230 
24 21 3,0 6Бп3Ос1Дз І Бп 35 15 16 ІІ С3 0,70 135 410 
28 43 6,3 8Бп1Ос1Сз І Бп 50 20 20 ІІ С3 0,70 190 1200 
37 11 0,4 6Бп3Ос1Влч І Бп 45 17 18 ІІ Сз 0,60 135 50 
43 20 1,9 8Бп2Сз І Бп 75 27 28 ІІ В2 0,60 285 540 
 
На  пробних площах насадження насіннєвого походження, різновікові, прості за 

формою, 1-го класу товарності, ТУМ – В2, 1І бонітету на площі  0,5 га.  

Результати переліку дерев за 2013 рік: 

Результати переліку  дерев  на  ПП - 1: ( кв. 43, вид. 20) Площа 0,5 га 
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16 6 1 7  1 2 3  
20 7 2 2  1 3 3  
24 12 1 1 25 6 1 1 24 
28 16 2 2 26, 26 3 2 1 24,25 
32 23 1 3 27, 27,27 2 1 1 26,26,25 
36 17 1 1 28, 28,5 4 1 1 27,28 
40 5 1 1 29 4 1  28 
44 6 3 1  5 1   
48 3 2 1  2 1   
52 1        
 

Результати переліку дерев за 2018 рік: 

Результати переліку  дерев  на  ПП - 1: ( кв. 43, вид. 20) Площа 0,5 га 
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Порода – Береза Порода - Сосна  
діло 

ві 

напів-

ділові 
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висоти 
моделей, 
м 

ділові 
напів- 

ділові 

дров’ 

яні 

Висоти 
моделей, 
м 

16 5 1 4  1 2 1  
20 7 2 2  1 3 3  
24 10 1 1 25,5 2 1 1 24 
28 16 2 1 26, 26,5 3 2 1 24,25 
32 21 1 1 27, 27,27 2 1 1 26,26,25 
36 17 1 1 28, 28,5 3 1 1 27,28 
40 5 1 1 29,5 2 1  28 
44 4 3 1  1 -   
48 2 2 1  2 1   
52 2        
 
Порівняльна таблиця результатів досліджень чистих соснових насаджень 
Таксаційний 
показник 2013 рік 2018 рік Відхилення 

Походження Насіннєве Насіннєве - 
Вік, років 75 80 5 
Склад 8Бп 2Сз 8Бп 2Сз - 
Повнота 0,60 0,56 0,04 
Бонітет ІІ ІІ - 
Середня висота, 
м 27,1 27,2 0,1 

Середній 
діаметр, см 30,0 31,0 1,0 
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Загальна 
кількість дерев, 
шт 

128 116 12 

Кількість ділових 
дерев, шт 96 89 7 

% ділових дерев 75 77 2 
Клас товарності ІІ ІІ - 
Запас, м³ 285 274 11 
 
За результатами досліджень робимо наступні висновки:  

- середня висота збільшилась на 0,1 м, а середній діаметр на 1 см; 

- середня кількість дерев на пробних площах зменшилась на 12 шт; 

- відсоток ділових дерев збільшився на 2, тобто майже не змінився; 

- клас товарності залишився ІІ; 

- загальний стан березових насаджень майже не погіршився. 
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ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ БІОЛОГІЧНИХ ІНВАЗІЙ У ЛІСАХ  

ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА 
 

 Анотація. У статті наведені дані оригінальних досліджень, проведених 

автором впродовж 20 років на території Львівської області. Розкрите 

питання щодо поширення борщівника Сосновського (Heracleum Sosnovski), 

головешки амурської (Perccottus glenii) та іспанського слимака (Arion 

lusitanicus). Усі згадані види в районі досліджень вивчені недостатньо. 
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Зокрема, мова йде про їх вплив на локальні екосистеми та рекреаційну цінність 

зеленої зони Львова. 

 Annotation. The article presents the data of original research conducted by 

the author for 20 years in the territory of the Lviv region. Also solved the problem of 

spreading the Sosnowsky's hogweed (Heracleum Sosnovski), the Amur sleeper, 

(Perccottus glenii) and the Spanish slug (Arion lusitanicus). All of the above-

mentioned species in the research area are insufficiently studied. This is, in 

particular, about their influence on local ecosystems and the recreational value of the 

green zone of Lviv city. 

Ключові слова: ліси, інвазії, зелена зона. 

Key words: forests, invasions, green zone. 

Більше 160 інвазивних видів у Європі чинять істотний вплив на 

біорізноманіття. Вони шкодять на екосистемному рівні, завдають збитків 

суспільству та економіці. Чимало проблем такі види створюють на території 

нашої держави. 

Ліси зеленої зони Львова відіграють важливу роль у житті мешканців 

міста та сільського населення. У зв’язку з цим, антропогенний вплив на ці 

екосистеми та кількість інвазій значно помітніші, ніж у більш віддалених 

територіях. Більше того,  значна частка біологічних інвазій рослин і тварин 

вперше реєструється саме у таких умовах. 

Головною метою нашої роботи є аналіз окремих випадків біологічних 

інвазій, за якими ми спостерігаємо в даній місцевості протягом останніх 20 

років. Завдання – узагальнення власних польових досліджень, які стосуються 

реєстрації нових видів рослин і тварин, як безпосередньо у лісах, так і на 

прилеглих територіях та акваторіях. 

Серед небезпечних для людини рослин, тепер майже повсюдно в 

околицях Львова, а подекуди і в самому місті, можна зустріти борщівник 

Сосновського (Heracleum Sosnovski). В лісі ця рослина не трапляється, однак 
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активно заселяє узлісся, особливо вздовж автомобільних доріг. Часто цей вид 

оселяється біля річок,  ярів,  каналів,  балок,  звалищ сміття.  Подібні зарості є в 

межах на навколо сіл Солонка, Липники, Ков'ярі, Загір’я (ДП Львівліс, 

Липниківське лісництво). Нажаль, належних дій по боротьбі із цим 

небезпечним видом рослин у даній місцевості ніхто не проводить. Як наслідок, 

частина рекреантів щороку отримує опіки шкіри від контакту із листям та 

стеблами цієї рослини. Одноразове торкання до борщівника призводить до 

виникнення опіків 1-3 ступенів, які доволі складно піддаються лікуванню. 

Згідно літературних джерел [1], щороку у Львівській області площі 

зайняті борщівником Сосновськкого збільшуються більш як на 100 га. У 2014 

році в межах області борщівник зростав на площі понад 1000 га.  Одна рослина 

дає 15-20 тис., а іноді і близько 100 тис. насінин, які зберігають життєздатність 

до 15 років.  

Так як належної боротьби із борщівником в області не проводиться, 

кожного року дозріває і поширюється величезна кількість насіння, а площі 

окуповані борщівником зростають. Наші спостереження дають можливість 

спрогнозувати подальше збільшення заселених борщівником ділянок і, 

відповідно, знецінення рекреаційних зон на значних площах. Крім того, 

відмічатиметься збільшення негативного випливу цього виду на екосистему в 

цілому [2]. 

Ще одним небезпечним видом у Львові та в околицях міста є головешка 

амурська (Perccottus glenii) [4,5]. Ця невелика риба у 1980-1990-х роках за 

допомогою людини поступово заселила майже усі придатні для проживання 

водойми. Нами встановлено, що головешки чинять негативний вплив на 

популяції місцевих лісових видів амфібій. В південній околиці Львова 

поширені тритони карпатський (Lissotriton montandoni), альпійський 

(Ichthyosaura alpestris), звичайний (Lissotriton vulgaris), гребенястий (Triturus 

cristatus). Для розмноження ці тварини часто покидають лісові біотопи і 
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роблять переходи до водойм, які можуть знаходитися на відстані кількох сотень 

метрів. Аналіз шлунків та кишечників головешок багато разів дозволив нам 

ідентифікувати рештки місцевих видів тритонів.  

Отож, за близько 30 років від часу появи головешки амурської в околицях 

міста та майже по всій області, даний вид зумів зайняти свою екологічну нішу 

та знайшов чудову кормову базу. При цьому його тиск на аборигенну фауну 

виявлено по відношенню до хвостатих амфібій, які мешкають у позанерестовий 

період у лісах. 

Найновішим інвазивним видом в околицях Львова є іспанський слимак 

(Arion lusitanicus). Це новий для України молюск, який швидкими темпами 

поширюється протягом десяти останніх років у межах декількох областей 

України. У багатьох країнах Європи у зв’язку із його суттєвим поширенням, 

вже завдано значних економічних та екологічних збитків [3]. 

Шкідників ми реєстрували у листяних насадженнях Линиківського 

лісництва (ДП «Львівліс»), на городах, в садах та  на пасовищі поблизу сіл 

Солонка, Липники, Ков´ярі. Слимаки активно поширюються у глибину лісу з 

боку сіл та дачних поселень. Восени 2018 року іспанський слимак став масовим 

та багаточисельним як в агроценозах, так і в лісах поблизу Львова.  

У кінці літа та на початку осені 2018 року було проведено 10 обліків в 

Липниківському лісництві на маршруті протяжністю один кілометр. Ми 

реєстрували від 14 до 31 дорослих особин. Обліковані тварини переміщувалися 

у пошуках їжі та живилися грибами, екскрементами звірів, мертвими 

молюсками, різноманітною рослинною їжею.  

Поліфагія дає можливість шкідникам швидко просуватися вглиб лісів, не 

відчуваючи конкуренції з місцевими видами. Копулюючих особин ми помічали 

ще у кінці жовтня, при температурі повітря +8°С. У серпні-вересні кількість 

крупних тварин під час обліків була доволі великою, а з похолоданням, як 

правило, активність проявляли майже виключно дрібні особини. 
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Висновки. Територія навколо Львова впродовж останніх десятиліть 

зазнала суттєвих «біологічних забруднень» та змін, які пов’язані із появою 

небажаних нових видів рослин і тварин. Нажаль, питанню біологічних інвазій 

тут досі приділяють недостатньо уваги, що посилює проблему. 

1. У зеленій зоні Львова має місце поширення швидкими темпами 

небезпечного виду рослин – борщівника Сосновського. Незважаючи на активне 

висвітлення даної теми у медіа-засобах, все одно відмічається щорічне масове 

ураження опіками дітей і дорослих. Це мешканці Львова та навколишніх сіл, 

туристи, рекреанти, косарі. Проблема із борщівником на місцевому рівні не 

вирішена і щороку набуває більших масштабів. 

2. Контроль за зарибленням ставків, озер, кар’єрів на Львівщині не 

ведеться. Боротьбу із головешкою амурською проводять виключно в межах 

рибних господарств області. Проте, навіть спеціалізовані рибні господарства не 

можуть повністю позбутися даного виду, який завдає чималих економічних 

збитків. Наукова спільнота вивченню впливу головешки амурської на 

безхребетних, іхтіофауну та популяції земноводних приділяє не достатньо 

уваги. 

3. Іспанський слимак належить до найбільш небезпечних шкідників, 

який активно розселяється по території області впродовж останніх десяти років. 

Цей вид екологічно пластичний, тому охоче заселяє не лише агроценози із 

багатим спектром кормових об’єктів, а також і ліси. Саме в лісах він може 

завдати величезної шкоди, поїдаючи місцеві рослини та гриби. Конкурентів та 

хижаків, які б могли стримувати поширення та стрімкий ріст чисельності 

популяції молюска, на Львівщині немає.  

4. Для вивчення впливу нових небезпечних видів рослин і тварин на 

Львівщині, слід впровадити ряд спеціальних ґрунтовних досліджень та почати 

застосовувати на практиці заходи із зниження їх чисельності.  
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ВПЛИВ ЛІСОВОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ FSC НА РОЗВИТОК  

ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

Анотація. Проведено дослідження впливу на розвиток лісової галузі 

України лісової опікунської ради FSC (Forest Stewardship Counsil). Досліджено 

сучасний стан розвитку та перспективи FSC в Україні, а також її вплив на 

створення національної лісової політики.  

Abstract. The Forest Stewardship Counsel (FSC) has been surveyed on the 

forestry industry in Ukraine. The present state of development and perspectives of 

FSC in Ukraine, as well as the influence on the establishment of national forest 

policy, is explored. 

Ключові слова: Лісова опікунська рада, лісова політика, розвиток, 

перспективи. 
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 Євроінтеграційний вектор розвитку України зумовлює галузь лісового 

господарства розвиватись відповідно до Європейських та світових стандартів. 

Одним з акредитованих органів підтвердження відповідності ведення лісового 

господарства безперервному та невиснажливому лісокористуванню є лісова 

опікунська рада FSC. Лісова опікунська рада (FSC) – це неурядова, 

некомерційна членська організація яка була створена в м. Торонто за ініціативи 

групи екологічних організацій та лісових компаній, трейдерів, а також лісових 

профспілок та інших зацікавлених сторін [1]. Головним стандартом лісової 

опікунської ради є принципи і критерії FSC. Перший варіант принципів і 

критеріїв FSC був опублікований в 1994 році. У 1996 році був акредитований 

перший орган по сертифікації (Rainforest Alliance програма Smartwood), яким 

була проведена перша сертифікація тикових плантацій в Індонезії, і на ринку 

з'явилася перша продукція з логотипом FSC. У 1997 році FSC визнав першу 

національну ініціативу (Швеція), яка розробила перший національний стандарт. 

 На сьогоднішній день економічні важелі управління лісовим 

господарством України призводять до занепаду лісової галузі, а саме до 

знеліснення територій, деградації лісів і посилення соціальної напруги в 

суспільстві. FSC зарекомендувала себе як ефективний інструмент, що постійно 

змінює ринок і пропонує людям впливати на охорону навколишнього 

середовища через свої споживчі рішення. Сертифікація за системою FSC 

працює уздовж всього ланцюга від лісу до споживача і сприяє поліпшенню в 

економічній сфері, розширює права і можливості суспільства, підвищує якість 

навколишнього середовища [2]. Відповідно можна зробити висновок про 

необхідність використання принципів ведення лісового господарства за 

системою FSC.  



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

173 
 

 В FSC є три види сертифікації: системи ведення лісового господарства, 

ланцюга постачання і контрольованої деревини. Різні види сертифікатів 

відносяться до різних етапів виробництва і подальшої обробки лісової 

продукції. Дотримання всіх вимог FSC гарантує, що матеріали та вироби з 

маркуванням FSC походять з відповідально керованих лісів.  

 Сертифікація системи ведення лісового господарства (Forest Management 

certification, FM). Це вид сертифікації організацій, що володіють або 

управляють лісами та хочуть, щоб їх система лісоуправління відповідала 

вимогам принципів і критеріїв FSC. Станом на 01.02.2019 року в Україні 41% 

лісів сертифіковано за системою FSC. Розподіл сертифікованих лісових ділянок 

по областях зображено на рис. 1 . 

Сертифікація ланцюга постачання (Chain of Custody (COC) certification) 

необхідна виробникам, переробникам та продавцям для підтвердження того, що 

продукція, які продається із заявою FSC, походить з лісів із належним рівнем 

господарювання, контрольованих джерел, перероблених матеріалів, або суміші 

вказаних вищенаведених видів сировини. 

  Контрольована деревина (Controlled Wood, CW). Сертифіковані 

виробники нерідко відчувають нестачу сертифікованої сировини або продукції, 

в той час як зупиняти виробництво або зменшувати його обсяги може бути 

недоцільно як з економічної, так і з інших точок зору. У таких випадках FSC 

допускає використання так званої FSC контрольованої деревини.  

 Отже, керуючись вищенаведеним можна підсумувати, що лісова 

сертифікація за системою FSC це вагомий інструмент який змінює ліси та 

лісову екосистему на краще враховуючи перш за все екологічну складову що в 

умовах урбанізації є вкрай важливою. 

Рисунок 1 Розподіл сертифікованих лісових ділянок за системо FSC, % 
 

http://ua.fsc.org/principles_and_criteria/-02
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 Отже, як бачимо що з кожним роком в Україні стає все більше 

лісогосподарських підприємств які ведуть лісове господарство за системою яка 

загально визнана у Європі та світі. Це зумовило українських науковців 

розробити стандарт з лісоуправління адаптований до умов України [1].  

 В сучасних умовах лісоуправління, коли Україна не має власної стратегії 

розвитку лісового господарства, власної лісової політики, в часи невизначеності 

для галузі, проблем політичних і економічних, стандарт з лісоуправління FSC 

повинен стати основою для подальшої розробки національної лісової політики. 

Враховуючи перш за все економічні привілеї які надає сертифікація а саме тим 

що на сертифіковану продукцію є більший попит навіть на українському ринку, 

тому що великі деревообробні підприємства експортують свою продукцію в 

країни Європи, і не тільки, де підтвердження відповідності ведення лісового 

господарства є необхідним, тим самим змушуючи лісогосподарські 

підприємства дотримуватись екологічних принципів ведення лісового 

господарства [3].  

 Висновки: Лісова галузь України потребує реформування і створення 

нових дороговказів якими була цільова програма розвитку Ліси України 2010-

2015 років. Створення національної лісової політики і повинно стати саме тим 

дороговказом який зробить лісову галузь України однією з кращих в Європі та 
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світі. Основою для її створення повинні стати міжнародні стандарти 

лісоуправління адаптовані до умов України. З кожним роком чисельність 

сертифікованих за системою FSC лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю 

збільшується, що говорить про збільшення економічно, екологічно і соціально 

відповідальних підприємств діяльність яких відповідає лозунгу «Ліси для всіх 

на завжди».  
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Анотація. В зв’язку з масовим всиханням соснових насаджень на 

території Слобідського лісництва було проведено аналіз вибіркових зрубаних 

дерев із штучних чистих насаджень Сосни звичайної (Pinus Silvestris),що 

пошкоджені мікозом та досліджено вплив даної хвороби на якість 

заготовленої деревини. 

     Annotation. In connection with the massive drying of pine plantations on the 
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territory of Slobodsky forestry, an analysis of selective cut trees from artificial pure 

plantations of Pinus Silvestris, damaged by mycosis, was investigated and the effect 

of this disease on the quality of harvested wood was investigated. 

Ключові слова: Сосна звичайна, мікоз, синьова, клас якості деревини. 

Key words: Pine forest, mycosis, blue, quality class wood.. 

Масове всихання соснових насаджень лісівники вважають сьогодні 

найбільшою загрозою для лісу. Ділянки хворих деревостанів з жовтою хвоєю та 

стовбурами без кори можна побачити фактично по всій території Житомирської 

області.  [1] 

Перші осередки всихань хвойного лісу в Слобідському лісництві були 

помічені в 2011 році. Вже в 2012 році осередків всихань було в десять разів 

більше, в 2016 році їх кількість збільшилась іще в десятки разів, на сьогодні 

їхня кількість стала просто критичною. Але точної цифри не відомо, адже 

провести облік всіх хворих ділянок одночано неможливо,тому що кількість їх 

збільшується мало не щодня. 

Науковці стверджують, що ці хвороби є наслідком глобальних 

кліматичних змін: тривалі посушливі періоди, зниження рівня грунтових вод 

тощо. [1] 

Вершинний короїд заселяє дерева з “ослабленим імунітетом”, він же ще й 

перенощиком офіостомових грибів, котрі є причиною “посиніння” деревини. 

Самка короїда - дуже плодюча: вона заселяє дерева весною, також може це 

робити декілька разів і упродовж літа. Тому основна рекомендація для 

лісівників - це вчасно виявити і швидко прибрати уражені дерева. Якщо не 

провести санітарні рубки в зимовий період, то у квітні-травні шкідники 

вилітають, заселяють нові території і таким чином площа уражених насаджень 

збільшується в 3-4 рази. Уражені дерева легко розпізнати: спочатку його корона 

стає “рудою”, а потім жовтувато-бурою, а деревина стовбура в цей час починає 

стрімко “синіти”. Фактично, дерево гине за один вегетаціний період. 
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Нами було проведено дослідження сортиментів круглих лісоматеріалів на 

предмет виявлення вад деревини і міри впливу їх на її якість. В більшості, в 

сортиментах, які ми отримати при розкряжуванні стовбурів із пошкоджених 

дерев, синьова знаходилась в заболонній частині стовбура. 

 Синьова з’являється в результаті життєдіяльності багатьох видів грибів, 

частіше за все це сумчасті із сімейства Ceratostontaceal. Розвиток грибів 

починається при температурі 3º-5º С. Оптимальна температура для розвитку 

грибів становить 25º-26º С. [2] 

Синьова, за даними досліджень практично не впливає на фізико-механічні 

властивості деревини, але погіршує зовнішній вигляд деревини і може 

руйнувати клеї і лакофарбові покриття на ній. [2] 

Нами було досліджено 22 зрубаних дерева у віці 60-70 років, уражених 

заворюванням. Крім синьови, в ділових сортиментах зустрічалась також ядрова 

гниль. 

Таблиця 1 

Дослідження товщини сортиментів і розмірів пошкодження Сосни 

звичайної (Pinus Silvestris) в умовах Слобідського лісництва  

Діаметр, см Розміри 

синьови,см 

Розміри 

ядрової 

гнилі, см 

Діаметр, d Розміри 

синьови,см 

Розміри 

ядрової 

гнилі,см 

12 2 - 18 2 - 

16 2 - 22 2 - 

16 3 - 22 2,5 - 

12 4 - 18 5 - 

32 - 2,4 20 5 - 

16 3,5 - 32 - 4 

16 5 - 12 - 1,1 

18 - 1,2 32 5,5 - 
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18 2,5 - 18 2,5 - 

16 3 - 16 2 - 

 

Із досліджених сортиментів виявилось, що ті, які мали синьову відповідають 

вимогам класу якості В (згідно ДСТУ ENV 1927-2-2005). Деревина третього 

сорту може використовуватись як пиловник загального призначення, для тари 

шпал і сірників. [3] 

Висновки. Із наведених досліджень можна зробити висновок, що 

пошкодження мікозом деревини сосни негативно впливає на якість зрубаної 

деревини. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЯЛИЦЕВИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

Анотація. На основі аналізу повидільної бази даних за 2011 та 2017 роки, 

результатів власних досліджень та досліджень попередників встановлено 

основні показники деревостанів з переважанням ялиці білої у складі 

Українських Карпат станом на 2017 та досліджено основні зміни, які 

відбулися за ревізійний період. 

Annotation. Main indicators of forest stands with a predominance of white fir in 

the Ukrainian Carpathians as of 2017 were defined on the basis of analysis of the 

cross-section database for the years 2011 and 2017, the results of own research and 
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researches of predecessors and the main changes that have taken place during the 

audit period have been investigated. 

Ключові слова: ареал ялиці білої, категорія захисності, тип лісорослинних 

умов, група віку. 

Keywords: area of white fir, protection category, type of forest vegetation, age 

group. 

В Українських Карпатах чисті та змішані за складом деревостани ялиці 

білої найвищої продуктивності переважно зустрічаються у висотному поясі 500 

– 900 м над рівнем моря, оскільки тут склалися найоптимальніші умови для її 

зростання [3, 5]. 

У природному корінному покриві площа ялицевих лісів досягала 120 

тис. га. На сьогодні вона скоротилася на 25-30%. На багатьох ділянках 

відбулася зміна корінних змішаних насаджень з перевагою ялиці на чисті 

букові та ялиново-букові. Похідні деревостани в ялицевих типах лісу сьогодні 

займають більше 30% їхніх площ. [2, 3, 5]. 

Аналіз робіт ряду вчених [1, 3, 5, 6] дозволяє виділити основні причини 

нинішнього незадовільного стану ялицевих лісів регіону: 

- невідповідність між лісогосподарськими заходами (зокрема способами 

рубок), що здійснювалися, та біолого-екологічними особливостями головної 

породи; 

- збільшення площ випасу худоби; 

- незадовільне штучне відновлення ялицевих деревостанів; 

- вплив несприятливих кліматичних факторів (низьких температур, зміна 

вологості, пошкодження, викликані буреломами і вітровалами) та 

техногенних емісій; 

- знищення природного поновлення ялиці внаслідок діяльності людини, не 

пов’язаної з лісогосподарськими заходами (масова самовільна заготівля 

новорічних ялинок).  
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Сучасний стан насаджень з участю ялиці білої у складі в Українських 

Карпатах нами оцінювався на основі аналізу повидільної бази даних за 2011 та 

2017 роки та порівнювався з результатами попередніх досліджень ялицевих 

лісів [3, 4, 5].  

Для встановлення основних характеристик та виявлення змін, що 

відбулися за 6 років порівнювалися розподіли площ деревостанів з 

переважанням ялиці білої у складі (5-10 одиниць) (в подальшому ялицеві ліси) 

в 41 державному підприємстві лісового господарства, 3 національних 

природних парках та 1 держспецлісгоспі, на території яких станом на 2011 рік 

було розташовано близько 80% площ деревостанів за участю ялиці білої. 

За ревізійний період частка деревостанів з переважанням ялиці білої у 

складі незначно зросла (на 1%) і становила 15%. На більшості площ (70%) 

ялиця виступає як домішка і її частка в складі не перевищує двох одиниць. 

Серед чотирьох областей в 2017 році частка ялицевих лісів по площі 

найбільшою була у Львівській області (44,5%), у Чернівецькій області та Івано-

Франківській областях вона була практично однаковою (22,5% та 22,2% 

відповідно), найменше лісів з перевагою ялиці у Закарпатській області (10,9%). 

Отримані дані суттєво не відрізняються від результатів отриманих Терелею І.П. 

(2004).  

Порівняння отриманих даних з результатами Швиденка А.Й. (1980) за 

1970 рік, виявило збільшення частки ялицевих лісів у Львівській та 

Закарпатській областях (понад 11% та 2% відповідно) та зменшення її у 

Чернівецькій та Івано-Франківській (на понад 11% та 2% відповідно). 

Аналіз розподілу площ деревостанів з переважанням ялиці у складі за 

категоріями захисності показав, що основна частина ялицевих лісів відноситься 

до категорії експлуатаційних (майже 53%), на другому місці по площі 

знаходяться ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного 

призначення (28,5%), найменше лісів, які виконують захисні функції (7,8%). 
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За походженням переважають ялицеві деревостани природного 

походження (67%), проте було зафіксовано зменшення їх площ на 3% за 

ревізійний період. Найбільшою є частка природних ялицевих деревостанів у 

Чернівецькій області (майже 92%), а найменшою – у Закарпатській (48%). 

За показником продуктивності в певних умовах місцезростання 

деревостани з перевагою ялиці характеризуються високою продуктивністю – 

насадження І класу бонітету та вище займають понад 76%. Найвищі показники 

продуктивності мають ялицеві деревостани Закарпатської області (94% 

насаджень І класу бонітету та вище), а найнижчі – Івано-Франківської (63%). 

Негативною є тенденція щодо зменшення частки площ деревостанів високих 

бонітетів за рахунок збільшення площ насаджень ІІ класу бонітету та нижче (на 

понад 5%). 

За групами віку переважають молодняки (понад 40%), близько 30% 

займають стиглі ялицеві ліси, майже однакові відсоткові показники мають 

пристигаючі та перестійні ліси (11% та 10% відповідно), найменше 

середньовікових деревостанів – 9%. Порівняння даних за 2011 та 2017 роки та 

результатів досліджень Терелі І.П. (2004), показує, що відбулося збільшення 

площ молодняків (на понад 10%), зменшення площ середньовікових та 

пристигаючих деревостанів, площі стиглих та перестійних ялицевих 

деревостанів збільшилися порівняно з 2004 роком. 

По типам лісорослинних умов більшість деревостанів з переважанням 

ялиці зростає у вологих сугрудах С3 (57%) та грудах D3 (42%), частка їх в інших 

ТЛРУ (B2,  C2,  C4,  D2,  D4) є незначною та становить менше 1%. Значних 

розбіжностей у зміні розподілу площ ялицевих лісів за ТЛРУ в часі не 

виявлено. 

Серед ялицевих деревостанів найпоширенішими є середньо- (0,74-0,55)  

та високоповнотні (0,75 і більше) насадження (42% та 40% відповідно), частка 

деревостанів з повнотою 0,54-0,35 становить 16%, а рідколісь (0,34 і менше) – 
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2%. Позитивним явищем є збільшення за дослідний період частки 

високоповнотних деревостанів на 11% за рахунок зменшення площ 

деревостанів з нижчими повнотами. 

Ялицеві ліси зростають переважно на схилах середньої стрімкості (110-

200) – тут знаходиться майже 57% деревостанів, на стрімких схилах (210-300) 

частка лісів з переважанням ялиці становить 23%, найменше їх на схилах, де 

стрімкість перевищує 310 – 4%. 

За експозицією схилу немає чітко виражених позицій, де ялицеві ліси 

зустрічаються найчастіше, їх розподіл тут є досить рівномірним. Найбільші їх 

частки виявлені на схилах північної та північно-східної експозицій – відповідно 

16% та 19%, а найменше ялицевих деревостанів зростає на східних та західних 

схилах – відповідно 4% та 5%. 

Зміни у розподілі площ деревостанів з переважанням ялиці за стрімкістю 

та експозицією схилу за ревізійний період були незначними. 

В Українських Карпатах ялиця біла виступає як типотвірна порода, і як 

характерна кліматична домішка. Загалом тут було виділено 13 типів ялицевих 

лісів. Ще в 16 типах лісу ялиця присутня як супутня порода.  

За нашими даними на 2011 рік площа ялицевих типів лісу, де 

зустрічалася ялиця у складі деревостану становила 182 тис. га, а площа цих 

типів лісу, де вона переважала у складі – 56196 га (30,9%). 

Найрозповсюдженішими ялицевими типами лісу залишаються волога буково-

ялинова суяличина (51,6%) та яличина (29,4%).  

В середньому частка ялицевих лісів, що зростають в ялицевих типах лісу 

становить близько 84%, найвищою вона є в Чернівецькій області (93%), а 

найнижчою – в Закарпатській (71%). За період 2011-2017 рр. спостерігається 

незначне зменшення площ ялицевих лісів у ялицевих типах лісу (до 1%). 

Висновки. Станом на 2017 рік ялицеві ліси в Українських Карпатах по 

площі займають друге місце серед хвойних (після ялини європейської) та 
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четверте місце з-поміж усіх порід. Найбільше площ ялицевих лісів знаходиться 

у Львівській області (44,5%), а найменше у Закарпатській (10,9%). У лісовому 

покриві переважають ялицеві деревостани природного походження (близько 

67%). Вони характеризуються середньою та високою відносною повнотою 

(відповідно 42% та 40%) та високими класами бонітету (частка лісів І класу і 

вище становить 77%). Найрозповсюдженішими типами лісу залишаються 

волога буково-ялинова суяличина (51,6%) та яличина (29,4%).  
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Анотація. Проведено аналіз точності різних методів таксації об’єму 

круглих ділових лісоматеріалів на прикладі 150 колод сосни звичайної. Виконано 

оцінку їхнього збігу. 

Annotation. The paper presents the comparison of the accuracy of different 

approaches for roundwood volume estimation on an example of pine logs. Estimation 

of log coincidence is made. 

Ключові слова: об’єм, колода, серединний діаметр, довжина, кора, 

модель, лісоматеріал, стандарт, точність, збіг. 
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Таксація об'єму колод у виробничих умовах в Україні впродовж тривалого 

часу здійснювалася переважно за допомогою таблиць ГОСТ 2708-75 [1, 3, 4]. 

Однак у зв’язку з відміною з 01.01.2019 року в лісовій галузі міждержавних 

стандартів (ГОСТів), єдиним чинним стандартом в Україні, узгодженим з 

європейськими методичними прийомами обліку заготовленої лісопродукції, 

став ДСТУ 4020-2-2001 (pr EN 1309-2:1998), розроблений кафедрою таксації 

лісу та лісового менеджменту НУБіП України для 10-ти основних деревних 

видів України [2]. Указаний норматив передбачає вимірювання довжини 

колоди і серединного діаметра з корою, тобто, вимагає поштучного обліку 

лісоматеріалів.  

Детальний аналіз [4, 5, 6] різних методів таксації об’єму лісоматеріалів 

засвідчив, що у переважній більшості країн для визначення об’єму круглих 

лісоматеріалів використовується проста формула Губера. Виявилося, що 

застосування цієї формули, як математичної моделі об’єму колод в таблицях 

ДСТУ 4020-2-2001 певною мірою дозволяє врахувати збіг колод. Вважається, 

що саме цей фактор зумовлював значні помилки таксації об’єму круглих 

лісоматеріалів за таблицями ГОСТ 2708-75, які в окремих випадках сягали 

величини ±30 % [1]. Варто відзначити, що високу продуктивність, 
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об’єктивність і точність (і, відповідно, високу вартість) визначення об’єму 

колод мають так звані безконтактні методи, зокрема, оптичні, ультразвукові і 

фотометричні [5, 6].  

Метою роботи є аналіз різних методів, зокрема, чинних нормативів 

таксації об’єму колод сосни звичайної Полісся України. 

Вихідними даними для виконання розрахункової частини роботи є 

матеріали безпосереднього обміру 150 колод сосни звичайної довжиною 4 м, з  

яких авторами роботи було виміряно 60 колод на верхньому складі ДП 

"Поліське ЛГ", 32 колоди – ДП «Березнівське ЛГ», а решту було підібрано з 

бази науково-дослідних даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

НУБіП України. Для кожної з них вимірювався діаметр з корою і товщина кори 

нижнього, серединного і верхнього відрізів, а також на середині 2-метрових 

секцій. 

Об’єм кожної з колод було встановлено за таблицями ДСТУ 4020-2-2001, 

простими формулами Губера, Смаліана і Дементьєва, яка, по-суті, є аналогом 

об’ємних таблиць ГОСТ 2708-75 [1, 3]. Об’єм, обчислений за складною 

формулою Губера, було взято за основу для порівняння. Для кожного з методів 

загалом було обчислено систематичну і середньоквадратичну помилки. 

Узагальнені результати порівняння наведено в таблиці. 

Таблиця – Порівняльний аналіз різних методів таксації об’єму колод  

Метод таксації об’єму Помилка, % 
систематична середньоквадратична 

ДСТУ 4020-2-2001 1,1 7,3 
Проста формула Губера -0,2 4,5 
Проста формула Смаліана 7,3 11,7 
Формула Дементьєва 2,4 10,1 

З таблиці видно, що найточнішим методом таксації об’єму колод сосни 

звичайної є проста формула Губера. Як вже зазначалося вище, застосування цієї 

формули певною мірою дозволяє врахувати збіг круглих лісоматеріалів. 

Результати аналізу точності простої формули Губера окремо для окоренкових 
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колод, які, як відомо, характеризуються підвищеним збігом (для масиву 

дослідних даних середній збіг окоренкових колод без кори становив 

1,69±0,12 см∙м-1, а решти – 0,87±0,04 см∙м-1), підтвердили вказану особливість 

цього співвідношення. Так, систематична і середньоквадратична помилки цієї 

формули під час таксації виключно окоренкових колод становлять відповідно -

 0,7 % і 2,9 %.  

Висновки. Найбільші помилки виникають під час таксації об’єму за 

простою формулою Смаліана, зокрема, систематичне на 7,3 % його завищення, 

а для окремих колод іноді призводить до відхилень близько ±30 %. Подібними 

помилками визначення об’єму круглих лісоматеріалів характеризується також 

формула Дементьєва. Застосування об’ємних таблиць ДСТУ 4020-2-2001 під 

час масової таксації колод сосни звичайної Полісся України є цілком 

обґрунтованим. Однак для окремих колод, як свідчить середньоквадратична 

помилка, іноді ймовірні помилки визначення об’єму понад ±20 %. Це можна 

пояснити, головним чином, особливостями товщини кори дерев сосни 

звичайної порівняно з тими даними, що було покладено в основу розроблення 

чинного стандарту. 
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Анотація: проведений аналіз  природнього поновлення в соснових 

насадженнях після суцільної санітарної рубки. 

У регіоні досліджень соснові деревостани займають 70% площ, але на 

жаль вони масово всихають на значних площах. Так процент вражень соснових 

насаджень збільшується.  Враховуючи той фактор, що відбувається масове 

всихання соснових насаджень, то в перспективі потрібно збільшити 

вирощування лісових культур з листяних порід та прикласти всі зусилля, щоб 

зберегти природнє поновлення. 

Ключові слова: сосна звичайна, дуб звичайний, площа, лісництво, 

природнє поновлення, продуктивність, таксаційні показники насаджень 

В досліджуваному 41 кварталі Слобідського лісництва ДП «Малинське 

лісове господарство», переважно проростають мішані або чисті соснові 

насадження, які сильно всихають за останні  шість років.                                                                     

Твердолистяні насадження займають незначні площі, але їх продуктивність 

висока, а всихання взагалі відсутнє. 

http://www.intechopen.com/books/advanced-topics-in-measurements/round-wood-measurement
http://www.intechopen.com/books/advanced-topics-in-measurements/round-wood-measurement
http://www.intechopen.com/books/advanced-topics-in-measurements/round-wood-measurement
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Для аналізу взято 11 виділ 41 квартала, що належить до нормального 

насадження за селекційною оцінкою та входить до складу заказника «Гамарня» 

місцевого значення. Характеристика виділу наводиться в табл. 1. 

Таблиця 1 – Таксаційна характеристика 11 виділа 
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10 Сз І Сз 82 28 30 Іа С2 0,65 415 3030 

 
У виділі відбулися значні зміни за останні роки. Перша вибіркова 

санітарна рубка була проведена в 2010 році, де було вибрано 42 м деревини 
(%), наступна рубка – в 2012 році 85 м (%), потім в 2013 – 37 м (%), в 2014 році 
– вибіркова рубка 189 м(%) та суцільна на площі 0,3 га – 109 м (%), в 2016 році 
проведена суцільна санітарна рубка в два етапи: І – весною суцільна санітарна 
рубка на площі 0,2 га 77 м та осінню – на площі 0,6 га 213 м. На зрубах 
проведена посадка лісових культур в 2014 та 2016 роках, а також 
спостерігається наявність природнього поновлення дуба звичайного. 
Результати змін наведено в табл. 2  

 
Таблиця 2 – Результати санітарних рубок за роками їх проведення 

Рік 
проведення Вид рубки Площа, га Запас, м3 % вибірки 

2010 вибіркова - 42 1,4 
2012 вибіркова - 85 2,8 
2013 суцільна 0,4 37 1,2 
2014 вибіркова - 189 6,2 
2014 суцільна 0,3 109 3,6 
2016 суцільна 0,2 77 2,5 
2016 суцільна 0,6 213 7,0 

Разом: - 1,5 752 24,8 
 

На площі, де проростають дерева повнота знизилась до 0,4, а також 
спостерігається природнє поновлення дуба звичайного та берези повислої.  
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     На 5-и площадках  20 х 20 м (0,04 га) підрахований підріст дуба 
звичайного, результати наводяться в табл.3  

 
Таблиця 3 – Підріст дуба звичайного на зрубах 

№ п/п 1 2 3 4 5 
Порода Дз Дз Дз Дз Дз 

Висота, м 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Діаметр, см 2 2,5 3,5 5 6 

Кількість, шт. 
на площадці 43 37 31 26 11 

Кількість,  
шт/га 1075 925 775 650 275 

Благонадійність благ. благ. благ. благ. благ. 
 

Таблиця 4 - Порівняльна таблиця зведених результатів  
за 2010 та 2019 роки 

 
Таксаційні показники 

2010 рік 2019 рік 

Походження Насіннєве Насіннєве 

Склад 10 Сз 10 Сз 

Вік, років 82 91 

Бонітет Іа І 

Повнота 0,65 0,40 

Середній діаметр, см 30 32 

Середня висота,м 28 28 

Запас на 1 га, м3 415 304 

Запас на площі, м3 3030 2278 

 

З порівняльної таблиці  можна зробити наступні висновки: 

- Загальна площа виділа зменшилась на 1,5 га; 

- відносна повнота знизилась з 0,65 до 0,40; 

- запас на 1 га  знижується з 415 м3/га до 304 м3/га; 

- запас на площі  знижується з 3030 м3 до 2278 м3; 

- природнє поновлення зрубів рідке, але підріст благонадійний. 
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БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Анотація. Наведено результати моделювання компонентів фітомаси 

головних лісотвірних порід Київської області. Встановлено, що від основних 

таксаційних ознак насаджень, які вказуються в даних лісового кадастру 

залежить принцип побудови моделей оцінки біопродуктивності деревостанів 

головних лісотвірних порід області за компонентами надземної фітомаси. 

Ключові слова: деревостан; середній запас; лісистість; лісорослинні 

зони; щільність фітомаси; щільність вуглецю. 

Annotation. The results of simulation of components of phytomass of main 

forest species of the Kiev region are presented.  It is established that the principle of 

constructing models of estimation of bioproductivity of forest stands of the main 

forest species of the region on the components of the above-ground phytomass 

depends on the main tax characteristics of plantations, which are indicated in the 

forest cadastre data.  

Keywords: tree plant; average stock; forestry; forest areas; phytomass density; 

carbon density. 

Однією з найбільших сучасних екологічних проблем, які виникли перед 

людством, є необхідність зменшення концентрації СО2 в атмосфері. Це має 
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призвести до зменшення негативного впливу змін клімату на біосферу та життя 

людей. На міжнародній конференції Організації Об’єднаних Націй було 

прийнято Паризьку кліматичну угоду (2015) [5], яка приходить на зміну 

Кіотському протоколу [1] і представляє завдання для подолання змін клімату. 

Україна ратифікувала Паризьку кліматичну угоду в 2016 році та зобов’язалася 

спільно досягнути чисто нульових викидів парникових газів в атмосферу у 

рамках протидії глобальним змінам клімату [5]. 

Ліси мають важливе значення для кліматичного режиму планети через 

абсорбцію вуглецю, що міститься в біосфері та генерування кисню. Окрім 

посилення ролі лісів у забезпеченні продукування біомаси для поновлюваної 

енергії, ліси високо цінуються, як природні об’єкти, що акумулюють вуглець. 

Актуальність досліджень біопродуктивності насаджень за компонентами 

фітомаси давно вийшла за межі регіональної проблеми та набула глобального 

характеру. Вважається, що за рахунок удосконалення лісовирощування та 

оптимізації вікової структури насаджень, додаткового заліснення площ стане 

можливим перемістити частину СО2 з атмосфери у біомасу. 

Моделювання компонентів фітомаси насаджень основних лісотвірних 

порід Київської області здійснювалося шляхом встановлення одно- та 

багатофакторних залежностей компонентів фітомаси від таксаційних ознак 

насаджень, які вказуються в даних лісового кадастру. Подібний метод розробки 

нормативів оцінки компонентів фітомаси насаджень використовували у своїх 

дослідженнях П. І. Лакида [2-4, 8], В. А. Усольцев [6], D. B. Botkin, L. G. 

Simpson  [7],  H.  A.  І.  Madgwick  [9],  Т.  Satto,  H.  A.  І.  Madgwick  [10]  та інші 

науковці. 

Для розрахунку алгоритму фітомаси деревостанів та депонованого 

вуглецю Київської області були зібрані дані Державного лісового кадастру за 

період 1978-2011 роки для державних підприємств лісового господарства 

області та в цілому в межах ДАЛР України. 
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В якості дослідного матеріалу використано тимчасові пробні площі для 

інформативного забезпечення моделювання оцінки і прогнозу динаміки 

компонентів біопродуктивності лісів Київщини, закладені науковцями кафедри 

таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів 

та природокористування України в кількості 63 шт. у соснових, дубових, 

грабових, березових, осикових та вільхових насадженнях. За досліджуваний 

період з 1978 р. до 2011 р. площа лісового фонду зменшилась і це пов’язано з 

територіальними і адміністративними змінами. Середній запас на один гектар 

зріс майже в половину з 141,0 м3 до 264,0 м3. Лісистість у регіоні досліджень 

збільшилась на 2,4 % і на 2011 рік становила 22,2 %. 

На основі статистичних даних розподілу вкритих лісовою рослинністю 

лісових ділянок та запасів стовбурової деревини в лісах Київської області за 

зазначеними періодами, головними лісотвірними породами, групами віку та 

класами бонітету і моделей оцінки основних компонентів фітомаси насаджень, 

розраховано загальну фітомасу лісів досліджуваного регіону з розподілом за 

підприємствами лісового господарства в межах груп лісотвірних порід (хвойні, 

твердолистяні, м’яколистяні), основними лісотвірними породами та 

лісорослинними зонами. Реалізація даного алгоритму розрахунку проводилась 

за допомогою програми CARBON і дозволила одержати вичерпну 

характеристику загальних обсягів фітомаси і бюджету вуглецю в лісових 

насадженнях регіону. 

Використання алгоритму розрахунку, описаного вище, дозволило 

отримати наступні дані (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Загальна фітомаса та вуглець у лісових насадженнях Київської області за 

періоди досліджень 

Лісоро-
слинна 
зона,  

Площа 
вкритих 
лісовою 

Запас 
стовбурової 
деревини, 

Фітомаса  Вуглець  
млн т щільність, 

кг·(м2)-1 
млн т щільність, 

кг·(м2)-1 
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рік 
обліку 

рослинністю 
лісових 
ділянок,  
тис. га 

млн м3 

Станом на 01.01.1978 р. 
Полісся 290,1 41,0 26,3 9,1 13,0 4,5 
Лісостеп 124,3 17,3 12,8 10,3 6,4 5,1 

Разом 414,4 58,3 38,9 9,4 19,3 4,6 
Станом на 01.01.2011 р. 

Полісся 210,6 56,9 37,1 17,5 18,4 8,7 
Лісостеп 144,5 36,7 27,0 18,7 13,4 9,3 

Разом 355,1 93,6 64,0 17,8 31,8 8,8 
 

Таким чином у Київській області в цілому станом на 1.01.1978 р., площа 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок складала 414,4 тис. га із 

загальним запасом стовбурової деревини 58,3 млн м3, а загальний обсяг 

фітомаси знаходився на рівні 38,9 млн т, у якій було акумульовано 19,3 млн т 

вуглецю. Щільність фітомаси та вуглецю на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю 

лісових ділянок становила 9,4 кг, 4,6 кг відповідно. Щодо даних за 

лісорослинними зонами, то площа на Поліссі складала 290,1 тис. га із запасом 

стовбурової деревини 41,0 млн м3, а обсяг фітомаси знаходився на рівні 26,3 

млн т, у якій було акумульовано 13,0 млн т вуглецю. Щільність фітомаси на 1 

м2 вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становила 9,1 кг, а щільність 

вуглецю 4,5 кг. В Лісостепу площа становила 124,3 тис. га із загальним запасом 

стовбурової деревини 17,3 млн м3, обсяг фітомаси становив 12,8 млн т, у якій 

акумульовано 6,4 млн т вуглецю. Щільність фітомаси та вуглецю – 10,3 кг·(м2)-

1, 5,1 кг·(м2)-1 відповідно. За 33 роки, тобто станом на 1.01.2011 р. площа 

лісових насаджень Київської області зменшилась на 59,3 тис. га (14,3 %), це 

пов’язано із територіальними та адміністративними змінами і становить 355,1 

тис. га, а запас навпаки збільшився на 35,3 млн. м3 (60,5 %), завдяки 

збільшенню запасу стиглих і перестиглих насаджень, 93,6 млн. м3. Відповідно 

збільшився обсяг фітомаси насаджень на 25,1 млн т (64,5 %) і акумульованого в 
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ній вуглецю на 12,1 млн т, а також зросла їхня щільність. Аналізуючи дані за 

лісорослинними зонами, спостерігаємо наступну тенденцію. В зоні Полісся 

площа зменшилась на 79,5 тис. га (27,4 %), а в зоні Лісостепу навпаки, 

збільшилась на 20,2 тис. га (16,3 %). В той же час зовсім інша тенденція 

відбувається, щодо інших показників, запасу, фітомаси та вуглецю, вони 

навпаки збільшились. Запас стовбурової деревини в зоні Полісся збільшився на 

15,9 млн м3 (38,8 %), в Лісостепу на 19,4 млн м3 (112,1 %). Збільшення фітомаси 

відбулося на 10,8 млн т (41,1 %) в Поліссі і 14,2 млн т (110,6 %) в Лісостепу. 

Щільність фітомаси та вуглецю в Поліссі збільшилась на 92,3 %, 93,3 % в 

Лісостепу на 81,6 %, 82,4 % відповідно. Всі дані наведені у порівнянні з 1978 

роком. 

Висновки. Проведені дослідження підтвердили, що ліси Київської 

області виконують важливу стабілізаційну роль в екологічних процесах 

регіону, що має важливе значення не тільки для регіону дослідження, а й для 

України в цілому. Насадження області є досить високопродуктивними, але 

цього не достатньо щоб утримувати ту кількість оксиду вуглецю, який 

потрапляє в атмосферу. Це пояснюється великою кількістю стаціонарних та 

пересувних джерел викидів, які зосереджені в даному регіоні. Тому потрібно 

зосередити увагу на збільшені біомаси лісів. 
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Під час проведення доглядових рубань під наметом лісу, пошкодження 

молодих ростучих дерев, може відбуватися при проведенні двох операцій: 

звалюванні дерев і трелюванні круглих лісоматеріалів. В першому випадку, 

механічні пошкодження ростучих дерев відбуваються під час падіння зрізаного 

дерева в проміжок між ростучими деревами і супроводжуються зламуванням 

гілок, рідше вершинки дерева за крону якого зачіпається або застрягає падаюче 

дерево.  

В другому випадку, механічні пошкодження ростучим деревам 

наносяться під час витягування круглих лісоматеріалів до трелювального 

волока. Тут пошкодження відбуваються при основі стовбура дерева, частіше в 

місці кореневої шийки. Такі пошкодження проявляються по різному і залежать 

від віку насадження та місця розміщення ростучого дерева по відношенню до 

напрямку транспортування круглого лісоматеріалу. Найбільше механічних 

пошкоджень ростучих дерев відбувається в місцях зміни напрямку руху 

вантажу. При цьому характерними пошкодженнями є здирання кори разом з 

камбіальним шаром і вириванням деревини. У випадку підтягування 

лісоматеріалів за допомогою лебідки, пошкодження відбуваються через тертя 

тягового канату об ростучі дерева і зачіпання вантажу за дерева.  

Як зазначають вітчизняні науковці-лісівники, найбільш економічно 

вигідною є технологія розробки пасік шириною понад 60 м [1]. В цьому 

випадку, виникає необхідність в транспортуванні круглих лісоматеріалів під 

наметом лісу від місця звалювання дерева до трелювального волока. Такі умови 

вимагають широкого застосування міні техніки на операції трелювання. Для 

зменшення негативного впливу на лісове середовище, такі машини повинні 

мати мінімальні габарити, високу маневровість і створювати невеликий 

питомий тиск на ґрунт [2]. В цьому спектрі, багато науковців пропонують 

більш широко застосовувати міні трактори і гужовий транспорт [2-4]. Однак 

існуючі на сьогодні мінітрактори, переважно іноземного виробництва, є 
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вузькоспеціалізованими, тобто призначені для виконання однієї операції в 

певних лісоексплуатаційних умовах в першу чергу тої країни де вони 

виготовлені. Ці та багато інших недоліків, зокрема незадовільний економічний 

стан більшості державних підприємств галузі, обмежують або 

унеможливлюють використання даної техніки. 

Одним із шляхів вирішення проблеми є широке застосування причіпних 

трелювальних засобів вітчизняного виробництва із маневровими тяговими 

одиницями. Останнім часом в країнах Європи широко застосовують на операції 

трелювання квадроцикли в поєднанні із трелювальними причепами різної 

конструкції. Це дає можливість використовувати тягову одиницю на інших 

роботах, шляхом зміни причіпного обладнання. Так, згадувані квадри цикли 

можуть успішно застосовуватися на обробітку ґрунту в лісових розсадниках в 

поєднанні з різними ґрунтообробними знаряддями, на патрулюванні лісу та 

інших роботах.  

Стосовно причіпних трелювальних засобів, то відомі конструкції [5, 6], 

які можуть використовуватися в поєднанні з гужовим транспортом і міні 

тракторами.  

На рисунку 1, показана конструкція трелювального причепу з механізмом 

самогальмування [6], який може використовуватися на лісосіках з рівнинним та 

горбистим рельєфом місцевості в поєднанні з міні технікою або гужовим 

транспортом. 
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а)  

б)  

Рис. 1. Трелювальний причіп з механізмом самогальмування 

а – вигляд збоку; б – вигляд зверху 
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Даний причіп складається із П-подібної рами 1, двох санних полозів 2, 

лебідки 3, двох тяг 4 і 5, шарніра 6 із зчіпним пристроєм, утримуючих ланцюгів 

7, тягового ланцюга 8, та ув′язуючого ланцюга 9. 

Механізм завантаження круглих лісоматеріалів представлений  лебідкою 

3 з приводом від двигуна внутрішнього згорання, яка розміщується по середині 

поперечини П-подібної рами 5 і закріплена на шарнірній опорній плиті 10, яка 

може повертатися разом із лебідкою 3 на кут до 3600 в горизонтальній площині 

відносно поздовжньої осі причепа, наприклад, при підтягуванні лісоматеріалів 

до причепа.  

З метою забезпечення максимального кута повороту полозів 2 причепа, 

відносно П-подібної рами 1, остання встановлена на кульових опорах. Поворот 

причепа забезпечується тягами 4 і 5, які синхронно повертають полози 2 на 

кульових опорах П-подібної рами 1 в залежності від напрямку руху. 

Вертикальне фіксоване положення П-подібної рами 1 причепа забезпечується 

утримуючими ланцюгами 7.  

Для гальмування причепа при його русі з вантажем вниз по схилу 

призначений механізм самогальмування, який включає тяги 4 і 5, встановлені 

на осях і з’єднані за допомогою шарніра 6. Даний механізм працює таким 

чином. При переміщенні причепа, зусилля передається від тягача і тягового 

ланцюга 8 на тяги 4 і 5. При цьому останні, завдяки шарніру 6, повертаються на 

осях на певний кут в напрямку руху причепа, але їх поворот вперед 

обмежується спеціальним фіксатором, встановленим на шарнірі 6, який 

забезпечує “транспортне” положення тяг 4 і 5. Коли тягове зусилля не 

прикладається, тобто, причіп самовільно рухається вниз по схилу набігаючи на 

тягача, тяги 4 і 5 повертаються на осях в протилежну сторону від напрямку 

руху на певний кут, намагаючись притиснутись до полозів 2 причепа, але 

завдяки тому, що вони між собою з’єднані за допомогою шарніра 6, то 
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одночасно з їх поворотом буде забезпечуватися і поворот полозів 2 причепа на 

кульових опорах та сходження їх в “клин”. 

Поворот тяг 4 і 5 проти годинникової стрілки в “заднє” положення, 

забезпечується пружинами, встановленими на осях тяг 4 і 5, які працюють на 

кручення та кріпляться до тяг 4 і 5 і до полозів 2 причепа.  

Подібні причіпні трелювальні засоби дають можливість суттєво 

підвищити рівень механізації трелювання на доглядових рубках та 

екологічність процесу трелювання. На даний час також розробляються 

технології виконання рубок під наметом лісового насадження на базі 

малогабаритних трелювальних засобів в поєднанні з міні технікою. 

Висновки: 

• Застосування широко пасічної технології розробки лісосік (шириною 

60 м і більше) при проведенні доглядових рубань, вимагає трелювання круглих 

лісоматеріалів під наметом лісу.  

• Одним з оптимальних шляхів механізації операції трелювання круглих 

лісоматеріалів під наметом лісу є широке застосування малогабаритних 

трелювальних причепів в поєднанні з міні тракторами та квадроциклами, що 

дозволить суттєво зменшити негативний вплив на лісове середовище в 

порівнянні із тракторами типу МТЗ-82, які широко застосовуються на цій 

операції на даний час без будь-якого трелювального обладнання. 

• Застосування причіпних трелювальних засобів підвищує універсальність 

тягової одиниці і дозволяє її використання на інших роботах. 

• Приведені конструкції малогабаритних трелювальних причепів є не 

дорогими і їхнє виготовлення можна налагодити навіть в умовах невеликої 

РММ підприємства. 
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ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ 

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЛУБЕНСЬКОМУ 
ЛІСОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

Анотація. Розглянуто зміст, завдання та  мету проведення навчальної 

практики, які нададуть можливість майбутнім фахівцям лісової справи 

вирощувати високопродуктивні лісові насадження. 

Annotation. The contents, tasks and the aim of educational practice giving the 

opportunity to future foresters to grow high-productive forest vegetation  are 

considered. 

Ключові слова: навчальна практика, лісові культури, відтворення лісів, 

садивний матеріал, лісове насіння.  

Key words: educational practice, forest vegetation, reforestation, planting 

material, forest seeds. 
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Теорія без практики мертва,  
практика без теорії сліпа 

Арістотель 
  

 Якщо ти за все життя не посадив  
жодного дерева – плати за чисте повітря 

  О. Довженко 
 

Стратегічними напрямами розвитку лісогосподарської освіти є 

досягнення збалансованості між попитом і пропозицією фахівців на ринку 

праці; розширення можливостей доступу для одержання вищої освіти; 

запровадження системи безперервної освіти; постійна робота з науково - 

педагогічними і педагогічними працівниками; суттєве поліпшення науково - 

методичного забезпечення; збереження і зміцнення навчально- матеріальної 

бази. 

Найважливішим напрямом роботи нашого навчального закладу є 

оптимальне врахування зміни структури виробництва, типу власності 

підприємства під час визначення змісту навчання і практичної підготовки. 

Навчання в коледжі стимулює самостійність молодої людини, що в 

кінцевому результаті сприятливо впливає на розумові здібності та риси 

особистості. Чітко окреслена мета, вільна від зайвого опікування навчальна 

робота стимулює вироблення гнучкого творчого стилю мислення, потреби в 

самодостатності. 

Сучасні технології в лісовому господарстві, інформатизована соціальна 

сфера потребують фахівця з достатньою професійною підготовкою, практично 

зорієнтовану людину, яка вміє і теоретично розмірковувати, і практично 

матеріалізувати задумане. 

Тому підготовка майбутніх лісівників у Лубенському лісотехнічному 

коледжі відбувається у нерозривній єдності виробничого і навчального 

процесів і втілюється в різних видах практик, які становлять 25% від загального 

обсягу годин освітньої програми. 
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У процесі отримання студентами знань теоретична частина завжди 

передує практичній. Таким чином, людина, що отримує знання, вивчає загальну 

картину, основні принципи процесу, а певні нюанси та дрібниці зникають. Така 

суть теоретичних знань – зведення різних видів діяльності до узагальнення. В 

процесі отримання практичних навичок найважливіше місце посідають ті 

дрібниці та нюанси, що не висвітлювались в теоретичних викладах. Практичні 

знання в протилежність теоретичним – це жорстка спеціалізація у певному виді 

діяльності, висвітлення специфічних моментів, не притаманних більш ніякому 

виду діяльності. Практичне навчання органічно доповнює теоретичне, дає 

змогу зрозуміти на конкретному прикладі отримані теоретичні знання. 

Практика дає можливість студентам реалізувати знання, набуті за період 

навчання  і дозволяє сформувати грамотного професіонала. У період практики в 

студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних 

умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня 

успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього 

фахівця.  

Основним завданням лісівників є вирощування та відтворення лісів. 

Лісогосподарські підприємства послідовно і цілеспрямовано працюють над 

забезпеченням своєчасного і якісного відтворення лісів.  

Полтавщина за рівнем лісистості займає «золоту середину» серед 

областей України. За  даними Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства ліси вкривають 8,9 % її території, що далеко від 

оптимального екологічного рівня. Ще за часів роботи експедиції В.В.Докучаєва 

(1888-1894 роки) було доведено, що ліси не лише зберігають вологу, а й 

регулюють температурний режим, запобігають ерозійним процесам та 

стабілізують навколишнє природне середовище. За оцінками фахівців, на 

заліснених землях випадає атмосферних опадів на 5 - 15% більше, ніж на 

безлісних просторах. 
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Створення лісу – справа корисна та приємна. «Майбутнє лісу – у твоїх 

руках!» – під таким гаслом щороку весняною порою проходить Всеукраїнська 

акція, мета якої – збільшення кількості лісових насаджень. В цей час у 

студентів Лубенського лісотехнічного коледжу проходить  навчальна практика 

з дисципліни  «Лісові культури і лісомеліорація». Програма навчальної 

практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

молодших спеціалістів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,  

спеціальності 205 «Лісове господарство», освітня програма  «Лісове 

господарство». 

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою 

майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із 

дисципліни, оволодіння найновішими досягненнями науки і практичного 

досвіду лісогосподарських підприємств в галузі лісонасінної справи, 

вирощування садивного матеріалу, створення штучних лісових насаджень.  

Для проведення практики з дисципліни «Лісові культури і 

лісомеліорація» між коледжем та державним підприємством «Лубенське лісове 

господарство» укладаються договори і заздалегідь  узгоджуються об’єкти – це 

територія лісництв, лісовий розсадник, ділянки лісових культур різного віку та 

дендропарк  коледжу.  

        На практиці студенти мають можливість ознайомитися з: 

- структурою державного підприємства; 

- технологією та організацією лісонасінної бази на генетико-

селекційній основі; 

- технологією заготівлі та переробки  лісонасінної сировини; 

- технологією виконання  оцінки врожаю за шкалою В.Г.Каппера ;  

- сучасними методами вирощування садивного матеріалу в умовах 

відкритого та закритого ґрунту; 
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- технологією створення лісових культур в залежності від категорії 

лісокультурної площі та лісорослинних умов; 

- технологією виконання технічного приймання робіт у посівному  і 

шкільному відділеннях розсадника та зі створення лісових культур; 

- технологією виконання інвентаризації садивного матеріалу в 

розсаднику та лісових культур; 

- технологією виконання атестації незімкнутих лісових культур; 

- технологією виконання переведення лісових культур у вкриті 

лісовою рослинністю землі. 

Протягом 2018 року студенти нашого коледжу безпосередньо приймали 

участь у заготівлі лісового насіння  дуба черешчатого та дуба червоного; висіву 

лісового насіння сосни звичайної та берези в умовах закритого ґрунту; 

створенні шкілки із самшиту;  викопуванні, вибиранні та тимчасовому 

прикопуванні садивного матеріалу: сосни звичайної, дуба черешчатого, берези 

повислої; доповненні лісових культур сіянцями дуба черешчатого; створенні 

лісу під меч Колесова сіянцями сосни звичайної.  

Практика закінчується оформленням і здачею звіту. Оцінка виставляється 

за кожний день практики. При оцінюванні враховуються вміння та навички 

студента, які він здобув на практиці, ставлення його до роботи, виконання 

завдання, дотримання правил техніки безпеки, вміння застосовувати теоретичні 

знання на практиці, правильно використовувати технічні засоби, знаряддя та 

механізми,  ступінь самостійності при виконанні завдання.  

Завершальним етапом навчання є виробнича-технологічна та 

переддипломна практики. Вони, як правило, проходять на місцях майбутнього 

працевлаштування. Переддипломна практика є загальним підсумком навчання 

та підготовки до державних іспитів. 

Всі ці надбані практичні навички нададуть можливість майбутнім 

фахівцям лісової справи вирощувати цінні лісові насадження. 
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СУЧАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СТАН ОБЛІКУ ЛОСЯ (ALCES ALCES) 
В УКРАЇНІ 

 

 Анотація. Методична складова обліку чисельності кожного 

мисливського виду тварин (в тому числі – лося) є основою нормального 

функціонування мисливської галузі. Гарантією отримання допустимої 

точності результату під час інвентаризації ресурсу є комплексний підхід, що 

полягає у об'єднанні наземних та авіаційних методів обліку диких тварин.  

    Annotation. The methodical component of counting the number of each 

hunting species (including moose) is the basis of the normal functioning of the 

hunting industry. The guarantee of obtaining the allowable accuracy of the result 

during inventory of a resource is an integrated approach consisting in combining 

ground and aviation methods of recording wildlife. 

Ключові слова: мисливське господарство, обліки диких тварин, лось, 

авіація 

          Key words: hunting, wildlife records, moose, aviation 

         Вітчизняне мисливське господарство, згідно сучасного законодавства, як 

галузь – сфера суспільного виробництва, охороняє, регулює чисельність, 

http://www.upravies.gov.ua/
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відтворює та використовує популяції мисливських тварин, які перебувають у 

стані природної волі, є природним ресурсом загальнодержавного значення та 

основою державного мисливського фонду [1]. 

 Відомо, що будь-яка галузь природокористування нормально функціонує 

лише за наявності достовірних оперативних даних про стан її ресурсу. 

Оперативність інформації традиційно полягає у щорічній інвентаризації, 

нажаль – лише чисельного стану популяцій диких мисливських тварин. Для 

фахової повноти характеристики ресурсу, крім загальної величини, необхідні 

дані про статево-вікову структура популяцій та її фізичний стан. Ці дані можна 

отримати лише шляхом регулярних спеціальних (моніторингових) обліків 

чисельності (інвентаризації) кожної конкретної популяції звірів та птахів.  

Інвентаризаційним заходам щорічно підлягають всі види диких мисливських 

тварин, в тому числі – лось (Alces Alces L.), як один з представників 

мисливського переліку, найкрупніший з вітчизняних Оленів (Cervidae). Обліки 

проводяться в угіддях кожного з понад 1050 користувачів мисливських угідь, 

що підпорядковані: Держлісагентству, Українському товариству мисливців та 

рибалок, громадському мисливському співтовариству, яке не входить в 

структуру УТМР, Товариствам військових мисливців та рибалок, а також 

Динамо. В умовах розробки єдиної державної Інструкції з обліків чисельності 

мисливських тварин ми вивчили, проаналізували та здійснили апробацію  

найбільш раціональних, на нашу думку, облікових методик, нерозривно 

пов'язаних з вивченням та впровадженням у виробництво поняття "оптимальна 

чисельність диких тварин", яке є основою ведення мисливського господарства. 

Методи виконання обліково-інвентаризаційних робіт у різних популяціях 

мисливських тварин, в тому числі – лося, в Україні традиційно поділяються на 

дві групи: "авіаційні" та "наземні". З 10 підтипів пілотованих та безпілотних 

літальних апаратів, нами були випробувані спеціально для облікових робіт два 

типи гелікоптерів – середній, КА-26 – багатоцільовий вертоліт, який 
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застосовується у системі лісового господарства для патрулювання лісів та 

легкий гелікоптер "Robinson R-44". Паралельно з обстеженням стану 

лісових насаджень території Дослідного лісництва ДП "СФ УкрНДІЛГА", 

що входять до складу науково-дослідного мисливського господарства 

"Нижньодніпровське", використані дані польотів БПЛА – дрону на літаковій 

платформі PD 1900 та камерою Sony ILCE-QX1. 

Найбільш вживаними "наземними" методами обліку у господарствах є:  

облік шумовим прогоном (нагоном); зимовий маршрутний облік; облік 

чисельності копитних звірів за кількістю зимових екскрементів; облік копитних 

тварин на місцях зимових скупчень; облік на місцях підгодівлі; облік оленячих 

на риковиську (лосів – "на стогін"): облік мисливських тварин за допомогою 

мисливського собаки; дворазовий маршрутно-облоговий облік по слідах; літній 

маршрутний облік; анкетно-опитувальний метод обліку.  

Порівняльний хронометраж витрат часу та характер економічної 

складової різноманітних наземних та авіаційних методів, особливо обліку 

чисельності Оленячих (лось, різні види оленів, козуля) безперечно визначив 

переваги авіації. Разом з тим, інформативність, наприклад, наземного методу 

прогону та, особливо – маршрутного обліку чисельності лося за складом його 

дефекацій, значно переважають результати інших наземних та авіаційних 

методик.  
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ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ФОСФАТАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ 

 

         Анотація. Основні екологічні функції води. Дослідження впливу фосфатів 

на водне середовище й здоров’я людей. Переваги та перехід з використанням 

без фосфатної продукції. 

Annotation.The impact of phosphates on the water environment and people’s 

health has been investigated and analyzed. Advantages and transition with using 

production without phosphates. 

           Ключові слова: водне середовище, фосфати, ПАР, без фосфатна 

продукція. 
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Історичний розвиток суспільства відбувався на основі уявлень про 

невичерпність та самовідновлюваність запасів прісної води, що призвело до 

значної деградації  водних ресурсів. Наразі спостерігається їх дефіцит, 

виснаження і погіршення якості внаслідок постійно зростаючого забруднення.  

Основними проблемами екології, які пов'язані з гідросферою, є умови 

забезпечення населення водою, її якістю та можливістю її підвищення. 

Основні екологічні функції води: 

1) головна складова частина всіх живих організмів; 

2) механізм здійснення взаємозв’язків усіх процесів у екосистемах; 
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3) основний кліматоутворюючий фактор; 

4) головний природний ресурс споживання людства (людство 

використовує воду в тисячу разів більше, ніж нафту чи вугілля).[2] 

Встановлено, що 80% всіх хвороб в світі пов'язано з незадовільною якістю 

питної води та порушенням санітарно-гігієнічних та екологічних норм 

водозабезпечення. Через хвороби, пов’язані з водою, помирає більше людей, 

ніж від всіх форм насильства, включаючи війну [3]. 

Особливе місце серед забруднювачів води посідають синтетичні 

поверхнево-активні речовини (ПАР) та фосфати – хімічні сполуки різних 

металів і фосфорної кислоти. 

Джерела надходження фосфатів у поверхневі води поділяють на дві 

категорії: 

- точкові джерела (наприклад, промислові підприємства, очисні споруди 

підприємств житлово-комунального господарства) 

- дифузні джерела (наприклад, стоки із сільськогосподарських угідь). 

Велике значення  має забруднення вод детергентами (синтетичними 

миючими засобами, до складу яких входять солі неорганічних кислот, 

фосфати). Детергенти покривають поверхню водойм шаром поверхневої 

плівки. Вона зменшує випаровування, що викликає підвищений прогрів 

поверхні води. Утворення плівки перешкоджає надходженню кисню у воду і 

виділенню вуглекислого газу із води у повітря протягом тривалого часу [4]. 

На сьогоднішній день кількість фосфатів перевищує допустимі значення. 

Для питної води нормальні показники наявності фосфатів це 3,5 мг/л. При 

перевищенні фактично руйнується нормальний біологічний ланцюжок, що має 

бути тривожним сигналом для нас. 

Встановлено, що лише 1гр фосфатів викликає  до 30кг цвілі води. 

Слід відмітити подвійну роль сполук фосфору у навколишньому 

середовищі. З одного боку, вони відіграють визначальну роль в процесі 
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фотосинтезу і є матеріалом, що необхідний для побудови клітин  

фітопланктону, з іншого – надлишок сполук фосфору призводить до розвитку 

евтрофікації у водоймах [1]. 

Фосфати також завдають великої шкоди організму людини. Фосфатні 

домішки створюють умови для інтенсивнішого проникнення аніонних ПАР 

через шкіру: сприяють посиленому знежиренню шкіри, різко знижують її 

бар’єрну функцію, провокують дерматологічні захворювання. Фосфати також 

проникають до капілярів шкіри, усмоктуються в кров та розповсюджуються по 

всьому організму. Водночас вони змінюють відсотковий вміст гемоглобіну, 

структуру і щільність плазми крові, що призводить до порушення роботи 

внутрішніх органів: нирок, печінки, скелетних м’язів. Запускається механізм 

порушення обміну речовин, загострення хронічних захворювань та появу 

нових. Механізм дії фосфатів полягає у їх взаємодії з ліпідно-білковими 

мембранами та проникненні їх у структуру клітини, що викликає зміни в 

біохімічних та біофізичних процесах [1]. 

Проблема видалення фосфатів із стічних вод не має оптимального 

вирішення на даний час та потребує додаткових досліджень.  

В основі біологічного методу видалення сполук фосфатів лежить здатність 

деяких видів бактерій нейтралізувати фосфатні сполуки. При високому вмісту 

фосфатів не завжди вдається його видаляти біологічними методами. У цьому 

випадку використовують фізичні та хімічні способи знешкодження. Суть 

хімічного методу полягає у введені реагентів у стічні води. Вибір реагенту та 

місце введення визначається індивідуально на основі попередньо проведених 

досліджень. За високого вмісту фосфатів у стічних водах біологічний метод 

очищення потрібно комбінувати з хімічним. 

На мою думку, використання безфосфатної продукції є набагато 

безпечнішим та якіснішим способом життя. 
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Безфосфатна продукція – це побутова хімія, яка не містить у своєму складі 

фосфатів та інших шкідливих домішок і є екологічно чистою продукцією.  

Отже, у кожного є вибір, жити у чистому середовищі чи забрудненому, 

користуватися шкідливими фосфатними засобами чи безпечними. 

Використання без фосфатної продукції це звичайний спосіб життя, а не виняток 

із правил. Як результат ми отримаємо: зниження рівня забруднення вод, 

економічну вигоду і найголовніше суттєве покращення стану фізичного 

здоров’я населення. Вибір є завжди і він залишається за вами. 

Список використаних джерел 

1. Державнi санiтарнi правила i норми "Вода питна. Гiгiєнiчнi вимоги 
до якостi води централiзованого господарсько-питного водопостачання". – К.: 
Міністерство юстиції, 1997, № 136/1940. 

2. Загальна екологія : підруч. для студ. вищих навч. закл. / 
В.П.Кучерявий. – Львів : Світ, 2010. – 520с. : іл. 

3. Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Фосфати у водних екосистемах. – 
Тернопіль,:ТНПДУ, 2007. –124 с. 

 
УДК 504.1 

Богдан Валерійович Денисюк, 
ШЛК ім. В.В. Сулька, студент; смт. Шацьк, Україна 

Лілія Федорівна Вирович, 
ШЛК ім. В.В. Сулька, викладач; смт. Шацьк, Україна 

 

НАСЛІДКИ НЕДБАЛЬСТВА ФІЛІЇ ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД» 

 

Анотація. Дослідження присвячене актуальному питанню негативного 

впливу Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзаводу» на 

територію Ковельського району, що опинився на межі екологічної 

катастрофи. 

Annotation. The research is devoted to the actual question of the negative 

influence of the Kovel branch of the state enterprise "Ukrvetsanzavod" on the 

territory of the Kovel region, which was on the verge of an ecological disaster. 
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Ми зіткнулися із проблемою Ковельського ветсанзаводу на території 

якого влаштовано екологічну катастрофу. 

Завод побудовано ще в 1978 році, нині є неприбутковим. Коли він 

розпочав свою роботу, то філія мала приблизно мільйона гривень боргу та 600 

тонн гнилої сировини на території. На цей час, власними силами вдалось 

погасити третину загальної заборгованості і оплачувати поточні платежі. 

Що ж стосується нинішньої ситуації, то припинено діяльність 

Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод» і почалися 

проблеми із відходами тваринного походження. Адже це єдине підприємство на 

території Волинської області, яке займається переробкою та утилізацією 

сировини тваринного походження, неякісних харчових продуктів.Із відходів 

виготовили 15 тонн кісткового та м’ясо–кісткового борошна та дустове мило. 

Актуальність теми полягає в тому, що територія Ковельського району 

опинилася на межі екологічної катастрофи, завод не працює, а повсюди 

мертвеччина–трупи свиней, собак і навіть кістки коней, кривава жижа просто 

неба, а неприємний запах відчувається вже на набагато більшій території. Її не 

переробляють, а скидають або на території заводу, або в яму, або просто у 

величезні купи.  

Це екологічне лихо, яке виникло у Ковелі, може спричиняти смерті 

людей. Завод розташований менш як за півкілометра від людських осель. А ще 

ближче – городи. Місцеві жителі втомилися дихати смородом, яким постійно 

тхне з підприємства, пити брудну воду, вирощувати городину в забрудненому 

ґрунті, де черв'яки із заводу вже повзуть під будинки.  

Нами була проведена робота по вивченню проблеми Ковельської філії ДП 

«Укрветсанзавод». Де ми дізнались, що частину сировини перевезли, просто на 

https://www.volynnews.com/news/society/kovelskyy-vetsanzavod-cherez-iakyy-pomyraiut-liudy-vymahaiut-zakryty/
https://www.volynnews.com/news/society/kovelskyy-vetsanzavod-cherez-iakyy-pomyraiut-liudy-vymahaiut-zakryty/
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іншу ділянку в Ковелі. Це – 300 тонн решток, 800 тонн «угорських» шкур, 320 

тонн сировини та 50 тонн спалено на Ковельській філії. 

Для утилізації решток на заводі придбали спеціальну піч, яка може 

спалювати приблизно 10 тонн тваринних решток на добу. Два робочих котли, 

але й з них лише один більш-менш «живий», а інший працював лише на 50%. 

Котел у якому спалюють рештки тварин, призначений для сушки зерна, а не 

ліквідації відходів. Також на території заводу встановлений твердопаливний 

піролізний котел, але він так і не був запущений. Його потужність приблизно 

10-15 тонн на добу. Принцип роботи піролізного котла такий, що в процесі 

горіння утворюється піролізний газ, який сам по собі спалюється. 

Ми вели розмову із активістами, які ознайомили із причинами, що 

накликало екологічне лихо. На основі даних можемо сказати, що приймалось 

дуже багато сировини тваринного походження і зберігалось неналежним 

чином. Повинні були брати таку кількість, яку дозволяє технологічний процес. 

Окрім того, неналежно облаштована площа для зберігання решток. Вирито дві 

компостні ями: в одній ямі – 530 тонн сировини, в іншій – 350 тонн. Це є 

грубим порушенням технологічного процесу та нормативних документів. За 

якою технологією були вириті ці ями і чи правильно компостували сказати 

нічого не можемо. Проте, неозброєним оком видно, що ями не бетоновані, 

максимум–встелені плівкою. Компостували без дотримання вимог чинного 

законодавства. Один з методів компостування–складання відходів у бетонних 

бочках, об’єм яких–300-400 кубічних метрів. Таких бочок на заводі є 10, вони 

розташовані за 100 метрів від заводу. 

В ході робіт службою постійно здійснювалися ветеринарно-санітарні 

заходи, дезінфекція та дератизація. З міського бюджету було виділено кошти 

для закупівлі дезінфікуючих, дезінсекційних, дератизаційних та миючих 

засобів, транспортування відходів. Було розпочато дослідження води з джерел 

водопостачання розміщених в санітарно-захисній зоні підприємства. Вода має 
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відфільтровуватись, збиратись у резервуар, знезаражуватись і тоді 

відкачуватиметься в каналізацію або на поля, залежно від того, як пройде 

знезараження. Спочатку треба робити проби, тоді можна визначити кількість 

патогенних організмів. Опісля вноситься відповідна кількість засобів для 

знезараження. Потім знову потрібно зробити проби і лише тоді визначати, що 

робити з водою. 

Висновки. Враховуючи ситуацію яка склалася на території Ковельського 

району варто запланувати: 

1. Забезпечення мешканців мікрорайону Ковель-2 якісною питною 

водою, проект втілювати в три етапи: прокладати водогін від станції другого 

підйому до свердловин; від свердловин до мікрорайону Ковель-2; будувати 

вуличні мережі. Аби зменшити витрати людей, біля садиб встановити колодязі 

та фланці. 

2. Ввести в дію новозбудований водогін. На будівництво якого було 

виділено бюджетні кошти. З настанням тепла «Ковельводоканал» подати у 

водопровідні мережякісну питну воду, яка відповідає ДСТУ 7525-2014 «Вимоги 

та методи контролювання якості» та ДержСанПіну 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».  

3. Відповідно до взятих міською владою зобов’язань, до 2020 року 

прокласти водопровід і на інших вулицях санітарно-захисної зони. У бюджеті 

на наступний рік передбачено на це 1,5 мільйона гривень. 

4. Екологічну проблему навколо Ковельської філії ДП 

«Укрветсанзавод» в ДСНС кваліфікували як надзвичайну ситуацію місцевого 

рівня. 
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СТАН ЛІСОЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИХ БАГАТООПЕРАЦІЙНИХ ЛІСОВИХ МАШИН 

Анотація. Подано висліди аналізу технічного забезпечення 

лісозаготівлі в Україні та технічних характеристик харвестерів. 

Установлено взаємозв'язок їх параметрів і окреслено перспективи 

створення вітчизняних аналогів. 

Annotation. The results of analysis of technical support of logging in Ukraine 

and harvester technical characteristics are presented. The interconnection of their 

parameters and the prospects for the creation of domestic analogues are outlined. 

Ключові слова: лісозаготівля, лісотранспортні машини, типаж, головні 

параметри. 

Key words: logging, timber transport vehicles, type, main parameters 

Лісозаготівельне виробництво у розвинутих країнах світу базується на 

використанні сучасних багатоопераційних машин, особливістю яких є висока 

продуктивність, екологічність, надійність і безпечність в роботі. їх 

застосування вимагає впровадження нових технологій розроблення лісосік, в 

тому числі й у важкодоступних лісових масивах. 

Аналіз наявного парку машин лісових підприємств України засвідчив 

потребу радикального його оновлення, оскільки на лісозаготівлі переважно 

застосовуються застарілі машини, механізми та обладнання, технічні 

можливості яких не дозволяють забезпечити виконання запланованих обсягів 

https://drymba.com/uk/1035206-ozero-pisochne-melnyky
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робіт, а культура їх виконання є низькою. На лісозаготівельних роботах 

використовуються колісні трактори загального або сільськогосподарського 

призначення і машини на їх базі, які не пристосовані до умов роботи в лісі та 

часто завдають значних пошкоджень лісовому середовищу. На сьогодні 

близько 80% машин і механізмів, які використовувалися і продовжують 

використовуватися у лісовому господарстві, були виготовлені в Росії та інших 

країнах СНД і відпрацювали свій ресурс. За останні роки парк машин 

розширювався переважно за рахунок закупівлі різноманітних типів і моделей 

машин зарубіжного виробництва. 

Враховуючи те, що Україна має значні запаси деревини (загальна площа, 

вкрита лісовою рослинністю, складає 9,5 млн га або 15,7% від загальної 

території; запас деревини за останні 50 років зріс у 2,5 рази і досягнув 1,8 млрд 

мЗ; площа лісових насаджень, які потребують рубання, складає 8,3 млн га) і 

беручи до уваги те, що у найближчі роки об’єктивним є збільшення заготівлі 

деревини (починаючи з 2010 року щорічний приріст обсягів рубань головного 

користування складатиме близько 1% [1]), ведення лісозаготівлі потребує 

обґрунтованого вибору для кожної лісосіки системи лісозаготівельних машин 

та технології виконання робіт з урахуванням усіх чинників, які можуть 

впливати на їх ефективність. Обов'язковою умовою технічного переоснащення і 

технологічної переорієнтації лісових підприємств є врахування сучасних 

еколого-економічних та соціальних вимог. 

Сучасні екологічні й ергономічні вимоги до техніки і технології 

лісозаготівлі спонукають заводи-виробники постійно модернізувати старі та 

створювати нові моделі лісових машин з покращеними технічними 

параметрами і оригінальними конструктивними рішеннями. 

На сьогодні в Україні не налагоджено випуск сучасних лісозаготівельних 

машин - скідерів, лісових комбайнів (харвестерів), форвардерів тощо. Роботи з 

їх створення практично не ведуться або ведуться дуже мляво. Тому доцільність 
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і актуальність робіт, пов'язаних з дослідженням багатоопераційних лісових 

машин для їх створення в Україні, є очевидною. 

Створення нової конструкції лісової машини пов’язане з вирішенням 

проблеми вибору енергетичного модуля (бази) для неї. На сьогодні 

спостерігаються дві тенденції вирішення цього питання: за базу береться 

існуюча модель сільськогосподарського чи промислового трактора або 

створюється нова машина, яка спеціально пристосована для конкретних і 

специфічних лісових умов експлуатації. Зокрема, шведською фірмою "OSA", 

Харківським і Мінським тракторними заводами та більшістю машинобудівних 

заводів Росії лісотранспортні машини створюються на базі існуючих 

універсальних колісних тракторів або тягачів, призначених для роботи в 

експлуатаційних умовах, які істотно відрізняються від лісових. Головною 

перевагою такого підходу є нижчою собівартість виготовлення. Разом з тим, 

відомі фірми "VALMET" і "ROTTNE" (Швеція), "ZTS" (Словаччина), "HSM" 

(Німеччина), "TIMBERJACK" (СІЛА), "PONSSE" (Фінляндія) та інші 

дотримується другого напрямку - спеціально проектують лісові машини. 

Метою дослідження є аналіз стану забезпечення підприємств лісової 

галузі України лісозаготівельними машинами, окреслення шляхів створення 

вітчизняних лісових машин, а також встановлення на підставі аналізу технічних 

характеристик машин іноземного виробництва раціональних параметрів 

харвестерів, здатних працювати у рівнинних та гірських умовах. 

Результати дослідження. Для виявлення переваг і недоліків існуючих 

тенденцій створення нових машин виконано аналіз технічних характеристик 

лісових машин. Він виявив, що машини, які виготовлені на базі існуючих 

тракторів, за однакової потужності двигуна, мають майже на 40% нижчу 

вантажність, що призводить до збільшення експлуатаційних витрат [2]. Окрім 

цього, базові агрегати та вузли цих машин є недостатньо пристосованими для 
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лісових умов. В свою чергу, спеціально запроектовані лісові машини є 

надійнішими і економічнішими, хоч початкова їхня вартість є вищою. 

На сьогодні потреба у машинах для лісового господарства України 

частково забезпечується декількома вітчизняними підприємствами: заводом 

"Спецлісмаш" (м. Лубни, Полтавська область) - оснащення лісогосподарських 

машин; заводом спеціального машинобудування (м. Радомишль, Житомирська 

область) - обладнання навантажувачів та лісовозних автопотягів; Харківським 

авторемонтним заводом - оснащення лісовозних автопотягів 

гідроманіпуляторами, а також окремими малими підприємствами. Однак цього 

є недостатньо, оскільки щорічна потреба у нових тракторах складає близько 

600-650 одиниць. Потребують оновлення й лісогосподарські знаряддя. 

Забезпечення виробничої діяльності лісових підприємств сучасними 

машинами, на наш погляд, можна здійснити двома шляхами: закуповувати 

машини зарубіжного виробництва або створювати нові конструкції машин 

вітчизняними підприємствами машинобудівної галузі. 

Слід сказати, що в першому напрямку активно працюють на українському 

ринку зарубіжні фірми. Зокрема, Європейський центр концерну Komatsu Forest 

GmbH, у склад якої входить фірма «Valmet», 20 червня 2008 року відкрив у 

Івано-Франківську своє українське представництво - ТзОВ "Лісотехнічна 

компанія "Форест Україна". Представництвом проводяться семінари, на яких 

демонструються сучасні методи організації лісозаготівлі з використанням 

багатоопераційних лісових машин, зокрема харвестера Valmet-911 та 

форвардера Valmet-860. Оператори демонструють виконання цими машинами 

усього комплексу лісосічних робіт: зрізування дерев, обрізування гілок, 

розкряжування, транспортування деревини з лісосіки до пунктів 

перевантаження із сортуванням її у штабелі. 

Активно веде свою маркетингову політику і ВАТ "АМКОДОР" (Білорусь), 

яка презентує свої машини для лісозаготівельних робіт: харвестер АМКОДОР 
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2551 і форвардер АМКОДОР 2661. У пропонованих машинах застосовано 

уніфіковані вузли зарубіжних фірм: на харвестері - гідроманіпулятор Forester! 

1395Н та харвестерна головка Kesla Foresteri 25RH, а на форвардері - 

маніпулятор Foresteri 600 фінської фірми Kesla, на обидвох машинах - 

балансирні задні мости з блокованим диференціалом німецької фірми NAF. 

Колісна формула 6*6 і блокований диференціал заднього моста значно 

підвищують тягово-динамічні показники і прохідність машин у складних 

дорожніх умовах, на м’яких і різнорідних ґрунтах особливо за різного 

зчеплення з ґрунтом коліс однієї осі. 

Однак закупівля лісозаготівельних машин зарубіжного виробництва може 

призвести до погіршення і без того критичного становища вітчизняного 

машинобудування, збільшення багатомодельності машин, ускладнення їх 

ремонту та відновлення. Це узалежнить вітчизняних споживачів від 

закордонних фірм-імпортерів та змусить їх використовувати технологічне 

обладнання імпортного виробництва. 

Другий напрямок технічного забезпечення лісових підприємств є 

привабливішим, оскільки машинобудівна галузь України має достатній 

науково-технічний потенціал для розроблення конструкцій і налагодження 

випуску лісопромислових тракторів, технологічного оснащення до них, а також 

спеціальних лісових машин та знарядь на рівні світових аналогів. Такими 

підприємствами є ВАТ "Харківський тракторний завод", Південний 

машинобудівний завод, Харківський завод ім. Малишева та інші. 

Окремо слід зупинитися на головному підприємстві тракторобудування 

України - ВАТ "ХТЗ", яке виробляє найширшу номенклатуру колісних і 

гусеничних тракторів потужністю від 20 до 170 кВт. Продукція цього заводу 

призначена здебільшого для сільського господарства, що значно обмежує 

можливість їх використання у лісовій галузі. Однак створення нового 

модельного ряду ХТЗ-160, ХТЗ-170, ХТЗ-180, XT3-3510 і XT3-3520 дає змогу 
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вести дослідження у напрямку адаптації цих тракторів як енергетичних модулів 

спеціальних лісозаготівельних і лісотранспортних машин ж в традиційних, так і 

в ресурсних технологіях. Слід врахувати те, що трактори оснащені новими 

двигунами "Deutz" високої потужності з сучасною системою очищення повітря, 

які відповідають екологічним вимогам. 

Важливими вимогами до тракторної техніки сьогоднішнього дня є 

універсальність машин, здатність їх застосування в установлених і нових 

сучасних технологіях, прикладом чого є трактори серії ХТЗ-І60. І все ж левову 

частку продукції, що випускається підприємством, складає сімейство колісних 

тракторів загального призначення класу 4 серії ХТЗ-170. Глибока модернізація 

тракторів типу Т-150К, дозволила отримати якісно нову машину, яка ввібрала у 

себе все краще від попередніх моделей і все нове, що відповідає сучасним 

тенденціям розвитку тракторної техніки. Важливою перевагою цих машин є 

раціональний розподіл маси між ведучими мостами (на передній міст припадає 

60%, а на задній - 40% від повної маси трактора), що у поєднанні з шинами 

низького тиску збільшеного типорозміру 23ДИ26 замість 21,ЗЯ24 забезпечує 

тракторам нові якості: зменшення питомого тиску на ґрунт на 30% і 

підвищення продуктивності на 15% за зменшення витрати пального до 12%. 

Модернізація коробки зміни передач тракторів серії ХТЗ-170 дала змогу 

розвинути тягу на гаку до 6 тон на першому і другому діапазонах передач. 

Останніми роками інтенсивно ведуться роботи зі створення сучасної 

гідромеханічної та гідрооб'ємної трансмісій. 

Застосування каркасної кабіни з підвищеною оглядовістю і покращеною 

термо- і шумоізоляцією, заміна важільних приводів керування системами 

трактора на линвове, застосування гідрооб'ємного рульового механізму з 

робочим зусиллям на кермі до 20 кН дозволили забезпечити комфортні умови 

праці тракториста, зменшити його втомлюваність та збільшити продуктивність. 
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Двоциліндрова навісна система підвищеної вантажності у поєднанні зі 

встановленням шин збільшеного типорозміру дозволила підвищити її 

навісоздатність на 30% порівняно з Т-150К, а здвоєння коліс забезпечує роботу 

трактора на слабонесних і перезволожених ґрунтах та істотно збільшує 

ефективність його використання. 

Розвиваючи далі напрям універсальності трактора, спеціалісти ВАТ ”ХТЗ" 

розробили і проводять випробування нового колісного трактора класичного 

компонування ХТЗ-18040. Рамна конструкція дозволяє встановлювати двигуни 

різних виробників потужністю до 220 кВт, що забезпечуватиме привод 

різноманітного навісного обладнання. Центральне розміщення двигуна і 

трансмісії забезпечили покращення оглядовості, що відповідає вимогам, які 

ставляться до тракторів загального призначення. Завдяки застосуванню задніх 

коліс більшого діаметра зі збільшеною вантажністю, підсиленої навісної 

системи, а також вдосконаленню конструкції навісної системи вантажність 

задньої навіски підвищена до 6,5 т, а передньої - до 2,5 т. Така конструкція 

трактора могла би бути базою для компонування різнотипних лісових машин. 

Для вибору типажу потрібних лісовій галузі України машин, нами 

проаналізовано сучасні технологічні схеми ведення лісогосподарських робіт. 

На сьогодні в Україні, як і в усьому світі, переважає стовбурна технологія 

лісозаготівлі, яка може застосовуватися за відносно невисокої густоти лісових 

доріг та низької несної здатності ґрунтів і на долю якої припадає до 70% 

світового обсягу лісозаготівлі. Тому для таких умов найактуальнішим є 

створення колісної трелювальної машини (скідера). Ця потреба значно 

підсилена з січня 2005 року 

введенням у дію мораторію на використання гусеничних тракторів у 

гірських умовах лісоексплуатації. Слід зауважити, що колісні скідери 

вітчизняного виробництва (ЛТ-157, ЛТ-171 і їх модифікації) успішно працюють 
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у лісових підприємствах, але ці машини потребують вдосконалення і адаптації 

до відповідних виробничих умов. 

Однак традиційну стовбурну технологію уже через декілька років може 

витіснити сортиментна технологія, яка започаткована у Скандинавії і знайшла 

широке застосування в переважній більшості центральноєвропейських країн, а 

також в Америці, Росії, Балтії та Білорусі. Це підтверджують дослідження 

технологічних процесів лісозаготівлі у багатьох країнах світу, які засвідчують 

зростаючу тенденцію застосування багатоопераційних машин [3,4]. Ця 

технологія базується на застосуванні таких машин: харвестерів (звалювально – 

гілкорізно - розкряжувальних), форвардерів (навантажувально – 

розвантажувально – транспортних), їх комбінації - харвардерів, а також 

підвісних канатних систем різноманітних модифікацій у гірських районах. Ці 

машини є високопродуктивними і, разом з тим, екологоощадними. 

Зважаючи на це, очевидним є перспективність застосування технології 

лісозаготівлі на базі багатоопераційних машин для лісової галузі України. 

Ефективність їх застосування обумовлюється ще й тим, що починаючи із 2006 

року в Україні інтенсивно ведеться проектування і будівництво лісових доріг. 

Якщо врахувати, що планами ДержлісагенстваУкраїни щорічно  

передбачено будівництво 400600 км лісових доріг, то очевидним є доцільність 

застосування таких машин. 

Для обґрунтування параметрів пропонованої для проектування 

багатоопераційної лісової машини, необхідно глибоко проаналізувати умови 

експлуатації та конструкції існуючих однотипних лісових машин. Для цього на 

підставі аналізу технічних характеристик існуючих машин-аналогів будуються 

графіки, що відображають взаємозв’язок головних параметрів цих машин. 

Нами проаналізовано конструктивні та технічні параметри харвестерів 

провідних фірм Фінляндії, Швеції, Німеччини, США, Словаччини та Білорусі, 

внаслідок чого з’ясовано, що базою понад 50% таких машин є модифіковані 
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колісні трактори (тягачі) потужністю 60-200 кВт. Усі вони оснащені 

гідроманіпуляторами з вантажним моментом 300-1300 кН-м. Виліт стріли 

обумовлюється технологічними особливостями роботи цих машин та 

довжиною сортиментів і становить 6-10 м. 

На підставі виконаного регресійного аналізу за допомогою методу вагових 

і геометричних аналогій [2,5] отримано функціональний зв'язок між головними 

енергетичними, геометричними і ваговими параметрами харвестерів у 

середовищі Excel (рис.). Результати аналізу показали, що степенева залежність 

найточніше характеризує тісноту статистичного зв'язку між цими параметрами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рис.1  

Залежності потужності (а) і круглого момента двигуна (б), максимального вильоту 
стріли гідроманіпулятбра (в), бази (г), дорожнього просвіту (д), довжини (е), ширини (є), 

висоти (ж) від експлуатаційної маси харвестера. 
 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

225 
 

 
Висновки. Аналіз отриманих залежностей дозволив сформувати вимоги 

до проектованих харвестерів (табл.). Запропоновані авторами параметри 

харвестерів можуть бути використані для конструкторсько-технологічного 

обґрунтування під час розроблення перспективної моделі тягового модуля. 

Таблиця. Пропоновані параметри харвестерів 
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для рівнинних умов 
(4^4; 6*6) для гірських умов (6*6; 8*8) 

  

Власна маса: 6,5-7,5 т. Потужність двигуна: 70-
90 кВт. База: 2,4-2,7 м. Колія: 1,7-1,9. Дорожній 

просвіт: 0,5-0,55. Ширина коліс: 450-550 мм. 
Трансмісія: механічна (5-ти ступенева КП) або 

гідростатична 

Власна маса: 11,0-13,5 т. Потужність двигуна: 
90-110 кВт. База: 2,4-2,7 м. Колія: 1,9-2,1. 
Дорожній просвіт: 0,5-0,55. Ширина коліс: 

550-650 мм. Трансмісія: гідростатична 

Технологічне обладнання - гідроманіпулятор з харвестерною головкою: 
максимальний вантажний момент - понад 100 кН-м; 
максимальна досяжність - 8,0-10,0 м; 
максимальний діаметр зрізуваного дерева - 650 мм; 
максимальний,діаметр обрізуваних гілок – 350 мм; 
швидкість протягування дерева – до 4,0 м/с. 
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМА ОЗЕРА 
ПІСОЧНЕШАЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Анотація. Проаналізовано особливості сучасного стану використання 

природних ресурсів озера Пісочне в умовах інтенсивного рекреаційного 

навантаження. Запропоновано шляхи для поліпшення ситуації. 

Annotation. Analysis of the peculiarities of the modern state of using natural 

resources of the lake Pisochne in the conditions of intensive recreational loading. 

Offered ways to improve the situation. 
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Озеро Пісочне – одне з озер Шацького природного парку зі зручними 

піщаними пляжами та чистою водою. Цілющі властивості води забезпечують 

іони срібла і гліцерин, що входять до її складу. Свою назву «Пісочне» повністю 

виправдовує, адже має дуже гарні піщані береги та дно. Це єдине із озер 

Шацької групи, яке є безстічним (не має витоків і не приймає річок та 

водотоків).  

Морфологічні показники наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Морфологічні показники озера Пісочне 
 Назва 

озера 
Площа 
водного 
дзеркала, га 

Довжина, 
м 

Ширина, м Глибина, м Об’єм 
води, млн 
м3 

ВНРМ, м 
макс. серед. 

Пісочне 187,0 1750 1450 16,2 6,9 13,0 162,2 

 

На берегах озера добре розвинена рекреаційна та лікувальна діяльність: 

санаторій «Лісова пісня», спортивно-оздоровчий табір Львівського 

медінституту «Медик», опорний пункт Львівського лісотехнічного 

університету «Львівська політехніка» та інші заклади. 

Приватний сектор біля санаторію та в селі Мельники пропонує для 

відпочиваючих житло з комфортними умовами. Тут можна знайти приватні 
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будинки, які оснащені усім необхідним для приємного та незабутнього 

відпочинку.  

Але щороку стан озера Пісочне погіршується. Причиною цього є ряд 

проблем, через які може зникнути одне з найгарніших озер Шацького 

національного парку. Однією з таких є інтенсивна рекреація–використання 

озера Пісочне як зони відпочинку з новими базами, які будуються. Екологами 

розраховано, що рекреаційне навантаження має бути не більше 2 тисяч осіб на 

день. Натомість, там перебувають більше 3 тисяч людей. Вони інтенсивно 

використовують миючі засоби (мило,шампунь, пральний порошок,), що 

викликає серйозніші забруднення води. Ці миючі засоби викликають загибель 

мікроорганізмів та одноклітинних водоростей. Також помічені неодноразові 

випадки миття автомобілів на березі у озера. 

Ще одна із проблем–високі температури у літній період. Це спричиняє 

масовому «цвітінню» води, яке викликане масовим розмноженням синьо-

зелених водоростей, або ціанобактерії, що живуть у воді, що загрожує 

порушенню розвитку флори та фауни озера та може викликати алергічні реакції 

у людей. 

Потенційною транскордонною загрозою є Хотиславське піщано-крейдяне 

родовище. Кар’єр, в якому видобувають корисні копалини (пісок та глина). Він 

знаходиться недалеко від озера Пісочне, приблизно на відстані 16 кілометрів. 

Відкачка води становить більше 10  тис.  м3 за добу. Природні підземні та 

поверхневі води, які підтягуються до водозабору у процесі експлуатації 

кар’єру, впливають на зміну рівня підземних вод, які живлять озеро Пісочне і 

можуть вплинути на зниження рівня води. Отже, можна вважати, що 

Хотиславський кар’єр є потенційною загрозою для озера Пісочне. 

Щороку для того, аби впорядкувати пляжну зону до початку літнього 

сезону відпочинку, доводиться завозити чимало піску, який за рік знову 
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змивається в озеро. Тому виникає необхідність укріпити берег озера Пісочне 

бетонними блоками. 

Ініціативна громадська група подала на обласний конкурс місцевих 

ініціатив свій проект і отримала фінансування на його реалізацію. Проект має 

назву «Збережемо красу озера Пісочне Шацького району» знайшов підтримку в 

обласній раді, яка виділила на його реалізацію 88 тисяч гривень. Встановлення 

бетонних блоків дасть можливість укріпити берег озера, запобігти його 

замулюванню та не заростанню. У проекті передбачено не тільки укріплення 

берегової лінії бетонними блоками, а й установку зручних дерев'яних лавочок 

довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, декоративну штукатурку цих конструкцій та 

фарбування у різноманітні кольори. Роботи по реалізації проекту дозволять 

досягнути одночасно декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити 

додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний 

вигляд пляжу. 

Висновки. Ми бачимо, що проблеми все таки існують і їх потрібно 

вирішувати. 

1. Потрібно вести постійну роз’яснювальну роботу серед місцевих 

мешканців та відпочивальників, посилити нагляд і контроль та дотриманням 

режиму господарювання у водоохоронних зонах, згідно зі ст. 218 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту 

населення». Адже сьогодні власники приватних баз відпочинку фактично 

безкарно зливають побутові відходи в озеро. 

2. Запускати травоїдні види риб (мальок білого амура), які будуть 

очищати озеро. В рамках реалізації Регіональної екологічної програми 

«Екологія 2016-2020» відбулося зариблення озера Пісочне. Але, щоб 

зариблювати, потрібно хоча б декілька років не виловлювати рибу та дати їй 

можливість адаптуватися до умов, вирости, дати потомство. На жаль, сто 

відсотково контролювати цей процес неможливо. От і виходить, що активісти 
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збирають кошти і зариблюють озеро, а на іншому березі – браконьєри її 

виловлюють. 

3. Сприяти вирішенню проблеми негативного впливу видобутку 

корисних копалин в Хотиславському кар’єрі. 

4. Генеральним напрямом у вирішенні екологічних проблем повинно бути 

раціональне використання і охорона водних ресурсів. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО 
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          Анотація. Поняття про генетично модифіковані організми.  Історія 

досліджень ГМО. Переваги та недоліки генетично модифікованої продукції.  

Annotation. The concept of genetically modified organisms. History of 
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Генетично модифіковані організми (ГМО) або трансгени – це організми, 

створені шляхом введення в ДНК організмів сторонніх генів. Отримують ГМО 
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за допомогою методів генної інженерії. Генна інженерія – прикладна галузь 

молекулярної генетики та біохімії, завданням якої є розробка методів 

перебудови геномів організмів.[1] 

           Історія виникнення ГМО бере свій початок ще в далекому 1987 р., коли 

відбулися перші польові випробування генетично модифікованих 

сільськогосподарських рослин. І вже з того часу ГМО починає набирати 

популярності. Однак саме 1994 рік  вважається початком масового виробництва 

модифікованих продуктів. В наступному 1995 році у ДНК рослин був 

впроваджений чужорідний ген для підвищення здатності культури протистояти 

бур’янам. [2] 

В основі створення ГМО лежить 5 етапів: 

- Отримання ізольованого гена. 

- Введення гена у ДНК - вектор. 

- Перенесення вектора з геном в організм, що модифікують (процес 

трансформації). 

- Експресія генів у трансформованій клітині. 

- Відбір (селекція) трансформованого біологічного матеріалу (клону) від 

нетрансформованого.[2] 

Генетично модифіковані організми здатні не лише рости, як їх 

попередники, а й виживати у таких умовах, у яких старі сорти гинули. Метою 

створення генетично модифікованих організмів полягає в тому, що: трансгенні 

рослини дають більш високу врожайність, можуть мати нові властивості, 

підвищену декоративну і харчову цінність. Також ГМ-сорти стійкі до 

гербіцидів, несприятливого клімату, псування при зберіганні, стресів, хвороб та 

шкідників. [1] 

 Один із найперспективніших напрямків генної інженерії – «вирощування 

ліків на фермі» - отримання з молока трансгендерних тварин великої кількості 

рідкісних або дорогих білків, що застосовують у медицині. [3] 
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 Іншою ж стороною медалі, а саме  чому багато хто виступає проти ГМ-

продуктів є те, що більшість країн не має законів, які регулюють виробництво 

та споживання ГМ-продуктів. На товарах відсутні відомості про наявні у 

продуктах речовини, їх кількості. Споживачі не знають, що купляють, і як це 

вплине на їх здоров'я. 

Настороженість екологів полягає у тому, що може наступити екологічна 

катастрофа, якщо генетично модифіковані форми проникнуть у дику природу. 

Існує реальна небезпека зникнення багатьох видів рослин, так як для генних 

модифікацій вибирають буквально декілька сортів і працюють виключно з 

ними. Технологія створення генномодифікованих продуктів вкрай не 

досконала, тому очевидно, що такі продукти несуть в собі непередбачувану 

небезпеку. Також вчені проводять пряму залежність між вживанням в їжу 

трансгенів і погіршенням здоров’я людей в останні десять років.[2] 

Ще одним прикладом негативного впливу є той факт, що щорічно в 

різних куточках світу проводять досліди на тваринах готуючи та вводячи в їх 

організми ДНК, ГМО. Зазвичай такі процеси призводять до різних мутацій, 

пухлин, безпліддя та смерті тварин. Більшість таких дослідів закінчується 

фатально. 

Наслідком прийому в їжу продуктів з трансгенами є порушення 

структури слизової оболонки шлунку, пригнічення імунітету і поява стійкості 

патогенної мікрофлори людини до антибіотиків, в тому числі алергічні реакції. 

Продукти ГМО можуть провокувати рак. Наразі ж відомо точно, що вживання 

продуктів ГМО може призвести до появи алергічних реакцій. Але все ж щоб 

довести всі наслідки вживання продуктів з ГМО, необхідно 40-50 років. [3] 

Висновок: Найближчим часом навряд чи вчені дадуть конкретну 

відповідь на запитання, що несуть результати експерементів в області генної 

інженерії. Можливо продукти ГМО і є черговим відкриттям, як і більшість 

сенсаційних  проривів у науці, але та шкода яку вони можуть завдати 
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навколишньому середовищі і світу в цілому не повинна залишатися осторонь. 

На мою думку кожна людина має право обирати чи вживати їй такі продукти чи 

ні. 
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Розвиток рекреації та туризму, як відомо, визначено одним із пріоритетів 

соціально-економічного зростання держави, вагомим чинником стабілізації та 

структурної перебудови національної економіки. На підтвердження цієї тези 

достатньо навести факти щодо визначення пріоритетів розвитку країни у 

Державній стратегії, регіонального розвитку на період до 2015р ( постанова КМ 

України №1001 21.07.2006р) – «розвиток курортно-рекреаційної сфери». 

Відомо, що на сьогодні рекреація та туризм є одним з найприбутковіших 

видів бізнесу у світі. Цей сектор останнім часом стає дедалі важливішим у 

структурі національних економік, і розвивається дуже швидкими темпами, в 

країнах що надають розвитку  рекреації та туризму пріоритетного значення, ця 

сфера послуг зростає набагато швидше, стаючи не тільки дедалі значимішою 

частиною національних економік, але й найважливішим наповнючем 

скарбниці Житомирщини [13]. 

Важливе значення для розвитку як міжнародного, так  і внутрішнього 

туризму мають туристичні ресурси, які є основною метою подорожей. За цих 

обставин вони зумовлюють і визначають найважливіші економічні показники 

туризму , такі , як кількість туристів, ціни на послуги , географію подорожей, їх 

сезонний розподіл, тривалість перебування та ін. 

Житомирська область є привабливою туристично-рекреацiйною зоною. 

Основу привабливостi регiону в сферi туризму складають як iсторичнi пам’ятки 

(62 об’єкта державного реєстру нерухомих пам’яток України), так i природнi 

умови, якi сприяють розвитку багатьох видiв сучасного туризму.  

Територія області поділяється на дві природні зони – мішаних лісів та 

лісостепу. Житомирське Полісся називають Центральним. Ліси вкривають 

приблизно третину території області. Площа земель лісового фонду області 

перевищує 1 млн.га. Тому, на Житомирщині необхідно акцентувати увагу на 

рекреаційних  можливостях лісу.     
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  Найбільше шкодить розвитку туристичної діяльності на Житомирщині 

негативний імідж радіаційно забрудненої території, що склався після аварії на 

ЧАЕС. Відновлення лісового фонду на територіях, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, повинне стати одним з найважливіших оздоровчих 

заходів, які в перспективі дадуть значний економічний ефект при поліпшення 

якості навколишнього середовища. 

Полісся – це край озерних, річкових і лісових ландшафтів [4, с. 137]. На 

території Житомирської області налічується три гідрологічних заказників [3, с. 

92]. Бальнеологічні ресурси представлені радоновими лікувальними водами, 

торфовими та сапропелевими лікувальними грязями [3, с. 76, 80].  

Житомирська область входить у число регiонiв з успiшною динамiкою 

росту основних показникiв туристичної дiяльностi [5, с. 409]. Активізувалась у 

порівнянні з попередніми роками і виставкова діяльність, на яких зросла 

кількість відвідувачів [5, с. 404]. Сприятливим є як збільшення кількості готелів 

та інших місць для тимчасового проживання. 

З нових напрямків розвитку туризму  на Житомирщині слід відзначити 

сільський та екологічний туризм. Відомо, що основною послугою сільського 

туризму є надання розміщення у агросадибах. 

У Західній Європі поселитись у готелі коштує досить дорого, тому 

недорогі пансіонати або будинки для гостей користуються популярністю серед 

молоді. Особливо це стосується проведення масштабних спортивних та 

культурних заходів, коли саме такі засоби розміщення відіграють ключову роль 

у розширенні нічліжної бази у випадку, коли кількість відпочивальників значно 

перевищує можливості готельного фонду.  

На відміну від сільського туризму, що має стаціонарний характер, 

екологічний туризм є активним, тобто передбачає активне пізнання природи  

шляхом пересування певним маршрутом. 
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Житомирщина приваблює екотуристів насамперед тим, що має достатню 

кількість природних ресурсів, які можуть зацікавити найрізноманітніші запити 

відпочивальників. Адже відомо, що для екологічного туризму саме природні 

ресурси мають вирішальне значення. 

Велика кількість корисних копалин в області дала привід академіку 

Ферсману назвати Житомирщину «Уралом в мініатюрі». Це дає можливість 

проводити екотури з геологічним наповненням, екскурсії з відвідуванням 

підприємств та музеїв (наприклад, до музею коштовного і декоративного 

каміння у Володарськ-Волинському, або до музеїв фарфорових заводів у 

Баранівці та Городниці). 

      На території Овруцького та Олевського районів, у межиріччі р. Уборть 

та її притоки – Болотниці, розташований Поліський природний заповідник 

площею 20104 га (площа його охоронної зони становить 14146 га). Крім того, 

наявні 95 заказників загальнодержавного і місцевого значення. Вони мають 

різноманітне спрямування, наприклад: Городницький – ботанічний заказник, а 

Часниківський – орнітологічний; Забарський та Дідове озеро – гідрологічні, 

Кутне та Козява – загальнозоологічні, Плотниця та Поясківський – лісові тощо. 

Досить багато й інших природних об’єктів, що охороняються законом. З 27-ми 

парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 5 мають загальнодержавне 

значення: Івницький, Верхівнянський, Трощанський, Городницький та 

Новочортирийський. Пам’яток природи відповідно – 2 загальнодержавного та 

18 місцевого значення. Це може слугувати досить потужною базою для розвитку 

екологічного туризму.  

    Річки Тетерів, Случ, Уборть та деякі їх притоки дають можливість 

розвивати водний туризм – переважно сплав на байдарках, катамаранах, 

надувних човнах (рафтинг). Береги багатьох річок скелясті – це дає змогу 

проводити тренування і змагання скелелазам. Досить популярним і не тільки на 

Україні є скеледром поблизу с. Денеші на березі р. Тетерів.  
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    На Житомирщині зростає 147 видів рідкісних рослин, з яких 74 занесені 

до Червоної Книги України, 13 видів підлягають особливій охороні за 

Бернською Конвенцією, 4 види занесені до Європейського Червоного списку 

видів, які зникають у всесвітньому масштабі, та 64 регіонально рідкісні види. Є 

змога розробити ботанічні маршрути пізнавального туризму. Певні кроки до 

розробки мандрівок Житомирщиною вже зроблено: це тури «У порцеляновім 

краю», «Забутими панськими маєтками», «Навколо «Волинського Єрусалиму», 

«Серед лісових скель» та інші [7]. 

    Житомирська область в міру своєї близькості від столиці може 

розглядатися як центр етнотуризму . В області збереглися унікальні народні 

традиції, які в останні роки керівники області та бізнесові структури 

намагаються відродити. 

Житомирщина – це земля древлян, які населяли північ області ще в ІХ-ХІ 

століттях. Для цього народу була притаманна своєрідна культура з унікальними 

віруваннями та народними ремеслами. Древляни, як і інші народи Київської Русі 

були язичниками до запровадження християнства. Проте навіть в межах 

язичництва вони вірили крім головних богів ще й в лісовиків, мавок, русалок. 

Для цього регіону був притаманний особливий напрямок народних промислів, 

зокрема древлянська вишивка – занизування, плетіння побутових речей, посуд із 

соснового коріння та ін.  

    Обласне свято «Мистецький червень» – це своєрідний огляд-конкурс 

народних умільців, на який з’їжджаються майстри з усієї області та усіх районів. 

Тут представляються різні види народно-прикладного мистецтва – вишивка, 

в’язання, вироби з солоного тіста, різьба по дереву, ковальство. 

    Колоритну назву фестивалю «Купальські роси» доповнює своєрідний 

типовий купальський пейзаж. Дійство відбувається на березі великого ставу. 

Особливою родзинкою фестивалю є те, що тут був запроваджений своєрідний 

дрескод – всі учасники та гості фестивалю (навіть іноземці) – у вишиванках. 
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    Крім названих, в місті Новограді-Волинському проводиться 

всеукраїнський фестиваль «Лесині джерела», в м. Олевськ – фестиваль вареника 

та сучасної естрадної пісні «Зорі над Убортю», в Ємільчино обласний фестиваль 

«Поліське перевесло»; в Коростені Міжнародний «Фестиваль дерунів» та ін.  

Багато на Житомирщині й музеїв, які можуть зацікавити туристів. Мабуть, 

найвідомішим вважають Житомирский музей космонавтики ім. С.П. Корольова. 

Його експонати розповідають про те, як зароджувались ракетобудування та 

космонавтика у Радянському Союзі та який внесок у створення космічних 

кораблів і скорення космосу вносили українські науковці[13,с.17-18]. 

Житомирський обласний краєзнавчий музей налічує 12 відділів [14, 16 с.]. 

Музей партизанської слави (с. Словечно) вперше відкрили для відвідувачів ще у 

1962 р.  

На Житомирщині жили і працювали багато видатних людей: Леся 

Українка, С.П. Корольов, Оноре де Бальзак, Джозеф Конрад, родина 

Терещенків, В.Г. Короленко, Олександр Купрін, Зоя Гайдай, Святослав Ріхтер, 

Олександр Довженко, Максим Рильський,та інші. Тому в області функціонують 

і меморіальні музеї: дім-музей С.П. Корольова (м. Житомир); літературно-

меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів у місті Новоград-

Волинському; музей-садиба родини Рильських у селі Романівка, 

Попільнянського району; літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка і 

літературний музей ім. Бориса Тена (місто Житомир); літературно-

меморіальний музей Оноре де Бальзака (с. Верхівня) та інші. 

 Крім названих, слід згадати музей пожежної охорони, музей МВС та 

музей Житомирського військового інституту радіоелектроніки (м. Житомир), 

музей села Копище (яке було спалене фашистами – «Українську Хатинь»), 

Коростишівський народний історичний музей, Музей образотворчого мистецтва 

ім. Й.Д. Буханчука (с. Кмитів), музей хліба (с. Велика Цвіля) та інші [1. с. 48; 7, 

с. 221; 13, с. 8,16, 20; 14, с. 16; 16, 12с.]. 
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У 2011 р. було відкрито замок Радомисль, а в ньому – музей української 

ікони «Душа України» на історичному «Шляху королів» [17, с. 18].  

Поціновувачів сільського та етнотуризму зацікавить інший відносно 

новий об’єкт – «Поліська хата» у с. Городецьке (Коростишівский район), а 

також і Чудодієво з його «Бджоландією» (Черняхівський район). Розроблено 

різні туристські маршрути різних спрямувань: літературні,історичні («Шляхами 

історії (Райковецьке городище)», «До давньоруського міста Городецьк», 

«Укріпрайон «Скеля»; «Копищанська трагедія»); природні: («Мальовнича 

Уборть», «Зелений дивосвіт Звягельщини», екологічна стежка «Красилівське – 

Суховоля». 

На Житомирщині регулярно відбуваються різні пісенні, літературно-

поетичні, мистецькі, етнографічні та інші фестивалі, наприклад: 

• «Лесині  джерела»  –  міжнародне  літературно-мистецьке 

свято,присвячене пам’яті Лесі Українки в місті Новоград-Волинський, де 

народилась майбутня поетеса [18, 16с.]; 

• «Зорі над Уборттю» (м. Олевськ) – фестиваль сучасної української 

естрадної пісні; 

• 10 років поспіль біля с.Денеші на березі річки Тетерів проходив 

фестиваль бардівської пісні біля багаття «Мі-Сі-Соль», на який щороку 

приїздили автори та виконавці з усіх куточків України, а також барди з Росії, 

Білорусі, Молдови, Грузії, Польщі, Германії [19, с. 97].  

• Міжнародний фестиваль дерунів у місті Коростень щороку 

приваблює все більше туристів. Крім того, приваблюють у міському парку 

культури і відпочинку пам’ятники князю Малу, княгині Ользі, Малуші та князю 

Ярославу; об’єкт «Скеля», «Ольжині купальні»; фонтани і водограї; 

• «Романівська весна» – всеукраїнське літературно-мистецьке свято у 

селі Романівка Попельнянського району, присвячене пам’яті М.Т.Рильського, 
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під час якого проходять літературні читання, зустрічі з відомими українськими 

поетами та письменниками; 

• «Верхівнянський розмай» – всеукраїнське літературно-мистецьке 

свято, яке проходить у селі Верхівня, Ружинського району, де у маєтку 

Е.Ганської проживав з 1847 по 1850 рр. Оноре де Бальзак. 

На найближчі роки в основу рекреаційної політики Житомирської області 

треба покласти такі пріоритети: забезпечення «внутрішньої конвертованості» 

рекреаційних послуг шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту, 

поліпшення умов обслуговування; обмеження нового будівництва рекреаційних 

об’єктів, реконструкція і модернізація діючих; концепція коштів та ресурсів на 

об’єктах інфраструктури. Вільні кошти туристських організацій на вигідних 

засадах доцільно вкладати в об’єкти, безпосередньо незв’язані з їх діяльністю 

(дороги, водопостачання і каналізації, зв'язок, служби сервісу тощо.).  

Висновки. Отже, Житомирська область має всі об’єкти передумови, щоб 

стати однією з передових рекреаційно-туристичних областей. 

Основними напрямами формування ефективного механізму реалізації 

стратегічних завдань подальшого розвитку рекреаційно-туристичної сфери має 

бути: оптимально збалансовано державне та регіональне регулювання 

суспільно-економічних відносин у сфері організації та розвитку рекреації та 

туризму; забезпечення доступності рекреаційно-туристичних послуг для всіх 

верст населення; ефективна інвестиційна політика. 

Врахування існуючих перспектив розвитку рекреаційно-туристичної 

сфери Житомирщини стане запорукою модернізації наявного рекреаційного та 

туристичного потенціалу області, динамічного розвитку рекреаційно-

туристичної сфери, забезпечення її сталої конкурентної спроможності серед 

стратегічно пріоритетних секторів національної економіки. 
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СУМІСНА ДІЯ НА ДОВКІЛЛЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИ 
РОБОТІ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ЗАВОДІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ 

ЗНИЖЕННЯ 
 

Анотація. В статті наведені матеріали аналізу та розрахунків  сумісної дії 

забруднюючих речовин на екологічний стан довкілля при роботі 

асфальтобетонних заводів та заходи щодо їх зниження. 

Annotation. The article presents the materials of the analysis and calculations of 

the joint action of pollutants on the ecological state of the environment at the work of 

asphalt concrete plants and measures to reduce them. 

Ключові слова: асфальтобетонний завод, асфальтобетонна суміш, 

забруднюючі речовини. асфальтозмішувач, екологічний стан. 

Keywords: asphalt concrete plant, asphalt mix, pollutants, asphalt mixer, 

ecological state. 

Найбільш розповсюдженим типом дорожнього покриття на автодорогах 

різного призначення в усьому світі, як і в Україні, залишається асфальтобетон. 

Він характеризується досить тривалим терміном експлуатації, порівняно 

простою схемою технологічного процесу при його виготовленні та укладанні.  

Не менш важливе значення має і те, що майже всі компоненти 

асфальтобетонної суміші  не є дефіцитними в усіх регіонах України. Водночас, 

виготовлення асфальтобетону ставить дорожньо-будівельну галузь на друге 

місце за шкідливим впливом на довкілля після підприємств хімічної 
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промисловості [1]. Значною загрозою для навколишнього середовища є 

асфальтобетонні заводи (АБЗ) галузі. Установки з виробництва 

асфальтобетонних сумішей інтенсивно викидають в атмосферне повітря сажу, 

неорганічний пил, газоподібні речовини, летучі вуглеводні, включно і токсичні, 

що утворюються при спалюванні мазуту та нагріванні бітуму. 

Хімічний склад газів, що викидаються в атмосферу при роботі 

асфальтозмішувальних установок, бітумних котлів, окислювальних установок, 

іншого обладнання асфальтобетонних заводів, які використовують енергію 

органічного палива, в основному залежить від виду палива та технологічного 

обладнання, що його спалюють. 

Найбільш негативний вплив на довкілля відбувається при спалюванні на 

АБЗ твердого палива та мазуту. В цьому випадку основними 

забруднювальними речовинами атмосфери є: вуглець (С) (тверді частинки 

легкої золи), сірчистий ангідрид (SO2), оксид вуглецю (CO), диоксид азоту  

(NO2), оксид ванадію  (V2O5).  

При спалюванні природного газу на АБЗ шкідливі викиди складаються, в 

основному, з оксиду вуглецю (СО),  диоксиду азоту (NO2) та неорганічного 

пилу в значно менших обсягах ніж при використанні в якості палива мазуту. 

Крім вказаних речовин, які забруднюють довкілля, при виробництві 

асфальтобетонних сумішей необхідно також враховувати випаровування  

внаслідок нагріву  бітуму, зокрема: бензолу (С6Н6), ксилолу (С8Н10), толуолу 

(С7Н8), крезолу (С7Н8О).  Результати їх розрахунків наведені в табл.1[2]. 

Таблиця 1 - Продукти згорання мазуту та їх обсяг при виробництві 1 тонни 

асфальтобетону 

Марка 
бітуму 

Маса викиду, кг 
C SO2 СО NO2 V2O5 

БНД 40/60  13,5 1086,5 169,6 42,5 4,9 
БНД 60/90  12,71 1021,38 159,47 39,99 4,57 
БНД 90/130  11,85 952,27 148,68 37,38 4,26 
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БНД 130/200  11,07 889,59 138,89 34,91 3,98 
 

Із таблиці видно, що основними видами забруднювальних речовин, що 

попадають в атмосферу при  спалюванні мазуту є: 

- продукти згорання палива;  

- неорганічний пил. 

Види і кількість шкідливих речовин випаровування бітуму,  в перерахунку 

на 1 тонну готової  асфальтобетонної суміші, наведені в таблиці 2 [3].                  

Негативний вплив на довкілля забруднювальних речовин при виробництві 

асфальтобетону  оцінюється за гігієнічними нормативами  допустимого вмісту 

хімічних  і біологічних  речовин  в атмосферному повітрі населених місць.   

Таблиця 2 – Обсяги викидів продуктів випаровування бітуму при 

виробництві 1тонни асфальтобетонної суміші 

 
Марка бітуму 

                           Маса викиду, г/т 
Бензол Толуол Ксилол Фенол Крезол 

БНД 40/60 54,07 17,45 9,53 0,61 0,0031 
БНД 60/90 53,35 17,22 9,40 0,61 0,0031 
БНД 90/130 53,25 17,19 9,38 0,61 0,0031 
БНД 130/200 51,65 16,67 9,09 0,61 0,0031 

 

        Оцінювання  фактичного  або  прогнозного  (розрахункового) рівня  

забруднення   атмосферного   повітря   проводиться  шляхом співставлення  

показника  забруднення  (ПЗ)  однією  речовиною або сумарного  показника  

забруднення  (СПЗ)  сумішшю  речовин  з показником  гранично  допустимого  

забруднення  (ГДЗ).  Допустимим визнається рівень, що не перевищує ГДЗ [4].   

Показник   фактичного   або  прогнозного  забруднення атмосферного  повітря  

однією речовиною розраховується за формулою співвідношення:  

 

ПЗ                                                (1) 
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де: ПЗ - показник забруднення, %; 

     C - фактична або прогнозна концентрація конкретної речовини, мг/ м3; 

     ГДК - значення гранично допустимої концентрації цієї речовини,  мг/ м3; 

Сумарний показник забруднення (СПЗ) сумішшю речовин розраховується 

за формулою:  

 

СПЗ    (2) 

 

де: СПЗ - сумарний показник забруднення, %; 

     C1, C2,  ... Cn -  значення  фактичних  або  прогнозних концентрацій речовин, 

що входять до складу суміші в мг/ м3; 

    ГДК1, ГДК2, ... ГДК n - значення гранично допустимих концентрацій  

відповідних  забруднювальних  речовин,  що  входять  до складу суміші,  мг/ м3; 

     К1,  К2, ... Кn - значення коефіцієнтів, які враховують клас небезпечності 

відповідної речовини.   

Для речовин 1-го класу - К=0,8; 2-го класу - К=0,9; 3-го класу - К=1,0; 4-го 

класу К=1,1. 

        Оцінювання забруднення проводиться з урахуванням  кратності  

перевищення показників забруднення (ПЗ) їх нормативного значення (ГДЗ) і 

включає визначення рівня забруднення (допустимий,   недопустимий)   та   

ступеня   його   небезпечності (безпечний,  слабко  небезпечний, помірно 

небезпечний, небезпечний, дуже небезпечний) згідно з таблицею 3[4]: 

         Таблиця 3 – Шкала для оцінювання забруднення атмосферного повітря   

Рівень 
забруднення 

Ступінь 
небезпечності 

Кратність 
перевищення ГДЗ 

% випадків 
перевищення ГДЗ 

Допустимий Безпечний < 1 0 
Недопустимий Слабко небезпечний > 1 - 2 > 0 - 4 
Недопустимий Помірно небезпечний > 2 - 4.4 > 4 - 10 
Недопустимий Небезпечний > 4.4 - 8 > 10 - 25 
Недопустимий Дуже небезпечний > 8 > 25 
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         В Житомирської області в 2018 році працювали 15 асфальтобетонних 

заводів комунальної власності, на яких у робочому стані знаходились близько 

20 асфальтозмішувальних установок. З них близько 70%, в якості палива, 

використовували мазут. Решта працювали на природному газі. Термін  

експлуатації змішувачів складав 6 і більше років. 

         Проблема викидів забруднювальних речовин від стаціонарних АБЗ в 

організаціях дорожнього господарства Житомирщини пов’язана не тільки зі 

зношенням технологічного обладнання, а також з використанням 

високосірчистого мазуту та неефективного очисного обладнання. 

         Аналізуючи дані, приведені в таблицях 1,2 та 3, бачимо, що найбільшу 

масову частку в продуктах згорання мазуту становить диоксид сірки (SO2). В 

той же час критерій, який  враховує як масу, так і відносну шкідливість інших 

забруднюючих речовин, розрахованих по формулах 1 і 2 – є, так званий,  

сумарний показник забруднення (СПЗ). Результати розрахунків СПЗ показують, 

що найменше за масою викидається в атмосферу ванадію п’ятиоксидного, 

однак він посідає перше місце за класом небезпечності. СПЗ це враховує. 

Висновки 

Наведені в роботі  дані по всіх класах речовин, які забруднюють повітря, 

при роботі асфальтобетонних заводів Житомирщини, показують пряму 

залежність обсягів шкідливих викидів від марки  бітуму.  Зношене технологічне 

обладнання більшості АБЗ та недосконале пило-газоочисне устаткування не 

дозволяють довести ступінь очистки викидів до санітарних норм. Завдання 

сучасних АБЗ  звести до мінімуму шкідливі викиди в атмосферу та одержати на 

виході максимально якісний продукт. 
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ПАЛЕВА ДУБОВА ЛИСТОВІЙКА НА ТЕРИТОРІЇ  ЗАКАЗНИКА 
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ  «КОЧЕТОЦЬКА ЛІСОВА ДАЧА» 

 
Анотація. У роботі розглянуті основні причини і закономірності 

виникнення і поширення палевої дубової листовійки у насадженнях з 

переважанням ранньої форми дуба. На основі проведеного 

рекогносцирувального нагляду встановлений ступінь  та терміни  найбільш 

масового ураження насадження.                                                    

Annotation. We examined the principal causes of occurrence and distribution 

of Aleimma loeflingiana in plantings with a predominance of early oak forms. The 

degree and terms of the most mass plantation destruction was established, according 

to the conducted reconnaissance observation. 

Ключові слова: палева дубова листовійка, лісопатологічне обстеження, 
рекогносцирувальний нагляд. 

Key words: Aleimma loeflingiana, forest pathology examination, 
reconnaissance observation. 

Мета: дослідити причини виникнення осередку  Aleimma loeflingiana на 

території заказника місцевого значення «Кочетоцька лісова дача». 

Завдання:                                                                                                                      

1.  Дослідження осередку та спостереження за його розвитком;                      

2.  Ознайомлення з типом  пошкодження.                                                                                   

         Предмет вивчення: лісозахист.      
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        Дослідження  осередку палевої дубової листовійки  (ПДЛ), родини 

листовійки (Tortricidae), ряду лускокрилі (Lepidoptera)   проводили на території 

заказника місцевого значення «Кочетоцька лісова дача» на землях ДП 

«Чугуєво-Бабчанське лісове господарство». Державне підприємство 

розташоване у центральній частині Харківської області.  Найбільшої шкоди 

насадженням завдають підприємства виробничого управління водного 

господарства «Дінець», на території яких знаходяться станція хлорування води, 

склади зберігання хлору. 

       Техніка досліджень: обстеження насадження проводили використовуючи 

бусольні ходові лінії, міжквартальні просіки, дороги, візири.  

 Об’єктами дослідження були перестиглі насадження рекреаційного 

призначення. Тип умов місцезростання – Д2. Саме тут спалахнули масові 

вогнища листогризучих шкідників ранньовесняної групи. «Навіть незначне 

пошкодження дерев дубовою листовійкою (на 5-10 %) призводить до повної 

втрати жолудів дуба, тому що гусінь цього шкідника з’їдає насамперед зав’язі 

жолудів, які містять набагато більше поживних речовин»[1, с. 4-5].  

          Лісопатологічні обстеження   проводили відомим рекогносцирувальним 

методом. Ступінь ураження крон визначали візуально дотримуючись таких 

категорій:  

 0 – пошкодження немає;  

 1 – пошкодження крони 25 %;    

 2 – пошкодження крони 26-50 %;       

 3 – пошкодження крони 51-75 %;  

 4 – пошкодження крони 76-100 %.  

 Відповідно до проведених досліджень ступінь пошкодження перестиглих 

дубових насаджень, які виконують рекреаційні функції  – 4.  

 Результати досліджень представлені у таблиці 1. 

                                                                                                           Таблиця 1 
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Результати проведення рекогносцирувального нагляду 

Вид 
шкідника 

Терміни 
нагляду Дані обстежень 

ПДЛ 

6-17.05.18. Оголення верхівок дубостанів; скелетування 
гусеницями листя на нижніх гілках дерев. 

17-23.05.18. 
Наявність  згорнутих в трубку листочків, 
скелетоване листя, гусениці  масово звисають 
на павутинах. 

23-25.05.18. Гусениці  зустрічаються поодиноко. 
 

       «Найбільш інтенсивно об’їдають дерева шкідники лісу навесні та 

влітку. Весняне об’їдання крон дубових лісостанів листогризучими комахами у 

перший рік не викликає повного їх усихання, але призводить до втрати 

приросту» [1, с. 4].  

          Під час рекогносцирувального нагляду спостерігали красотіла малого 

(Calosoma inguisitor L.) – родина жужелиці (Carabidae) та мурашок роду 

Formica, а саме звичайну руду лісову мурашку (Formica rufa L.).                           

Ці два види комах є найбільш активними ентомофагами.                                                                                                 

          Матеріали стосовно палевої дубової листовійки можуть бути використані 

державними підприємствами галузі при організації та проведенні лісозахисних 

заходів. 

            Висновок                                                                                                  

            Спалахи масового розмноження виникають у чистих дубових 

насадженнях з переважанням ранньої форми дуба, де Aleimma loefingiana 

розвивається і  уражає насадження одночасно з Operophtera brumata та Erannis 

defoliaria.                                                                                                                            
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CЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ І 
БЛАГОУСТРОЮ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
УДК [630*5:630*27](477.53) 
 

Єлізавета Сергіївна Грибович  
ЛЛТК, викладач; м. Лубни, Україна 
 

ОЦІНКА РОСТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА СТІЙКОСТІ ДЕРЕВНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ІНТРОДУЦЕНТІВ В ПАРКАХ ПОЛТАВИ  

 

Анотація. Розкрито історію створення та проаналізовано видовий 

склад деревних рослин чотирьох парків пам’яток садово-паркового мистецтва 

міста Полтави: імені Котляревського, на садибі Панаса Мирного, аграрного 

коледжу та ботанічний сад педагогічного інституту. Розкрито результати 

досліджень, 17 видів інтродуцентів наведених парків. Показники 

інтенсивності росту та репродукції, стійкості до кліматичних чинників, 

шкідників і хвороб інтродукованих видів порівняно з показниками аборигенних 

видів. За результатами комплексної оцінки визначено види перспективні для 

створення лісових, захисних насаджень та озеленення в умовах помірного 

континентального клімату України.  

Annotation. The history of establishment of four parks park-monument of 

landscape art in Poltava city - named after Kotlyarevsky, on Panas Mirnyy estate, 

agrarian college and botanical garden of pedagogical institute were revealed and 

their species composition was outlined. The results of 17 non-native tree species 

researches, in four parks of Poltava city are presented. Indicators of growth rate and 

reproduction intensity, resistance to climatic factors, pests and diseases of non-native 

tree species compared to native species. According to the results of the complex 

evaluations, the species are suitability for forest plantation, protective stands and 

green areas creation in temperate continental climate of Ukraine conditions. 

Ключові слова: інтродукція, вид, парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва, ріст, стійкість, репродукція, комплексна оцінка.  
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Key words: introduction, specie, park-monument of landscape art, growth, 

sustainability, reproduction, complex estimation. 

Успішне введення в насадження інтродукованих видів дає можливість 

суттєво доповнено флористичне багатство України, чим значно покращити 

інженерну інфраструктуру, створити позитивний образ відповідної місцевості, 

внести вклад у формування туристичної привабливості, досягти оптимального 

прояву декоративних якостей зелених насаджень, змінити на краще умови 

життя в промислових містах. Незважаючи на це, асортимент екзотів 

недостатньо ефективно використовують в лісовому господарстві та озелененні. 

З іншого боку, має сенс введення в насадження лише тих інтродуцентів, які 

пройшли випробування й визнані перспективними для певних лісорослинних і 

кліматичних умов [2,3]. 

Дендрофлору парків Полтавщини досліджувала Панасенко Т.В. [1]. За 

результатами досліджень і літературних даних встановлено, що дендрофлора 

парків Полтавщини нараховує 489 видів, 127 культиварів, 30 гібридів, 1 

різновид, які належать до 144 родів, 60 родин. Актуальним залишається 

вивчення особливостей росту та адаптації деревних рослин інтродуцентів – 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, визначення видів, перспективних 

для лісового та садово-паркового господарства.  

Парк на садибі Панаса Мирного площею близько 2 га, заснований на 

початку двадцятого століття, з 1979 року отримав статус пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення. Дендрофлора нараховує 33 таксони 

[1]. На території парку І.П.Котляревського, площею близько 5 га, що з 1970 

року має статус  пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, 

зростає близько 40 таксонів [1]. Парк аграрного коледжу площею близько 2,5 

га, заснований на початку 19 століття, має статус пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення з 1964 року [1]. На території парку зростає 

близько 25 таксонів. Статус "Ботанічного саду", на той час агробіологічна 
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станція отримала в 1989 році. Дендрарій розміщений на південному схилі 

ботанічного саду і його площа становить майже 1,8 га. Колекція дерев та 

чагарників налічує близько 136 видів [1]. 

У названих парках було обстежено дерева видів, які за попередніми 

даними можуть бути впроваджені у лісове господарство. Для кожного з 

інтродукованих видів визначали висоту, діаметр на висоті 1,3 м, стан, наявність 

репродукції, вад і пошкоджень. Як контроль для оцінки та порівняння 

інтродуцентів використано або найбільш таксономічно близькі аборигенні 

види, або аборигенні види, що традиційно вирощуються в регіоні в даних 

умовах такого ж віку, як і представлені в тих самих парках, а при їх відсутності 

табличні дані для Quercus robur L. [4].  

На території парку на садибі Панаса Мирного були обстежені Tilia L. 

віком близько 70 років. Як виявилося інтродукований вид Tilia europaea L. 

помітно переважав аборигенний вид Tilia cordata L. за показниками росту 

(табл. 1). За стійкістю та інтенсивністю репродукції показники обох видів були 

на одному рівні (рис. 1).  

За результатами обстежень в парку ім. Котляревського швидкоросла 

Populus simonii Carr., що має середню висоту на 2,6 м вище ніж Quercus robur 

L., майже вдвічі переважає табличні показники Quercus robur L. за діаметром і 

в шість разів за об’ємом стовбура. Quercus rubra L. меншого середнього 

діаметра, але з більшою середньою висотою, переважає майже вдвічі середній 

діаметр стовбура Quercus robur L. Інтродукована Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco має більший середній діаметр стовбура, середню висоту та об’єм у 

порівнянні з аборигенною Picea abies L., що росте в парку. Дерева Picea 

pungens Engelm. "Koster" майже вдвічі більші за діаметром і втричі за об’ємом 

стовбура ніж Picea abies L., при дещо меншій висоті (табл. 1). Всі вказані види 

виявили відносно високу стійкість до біотичних та абіотичних чинників. У всіх 

інтродуцентів відмічено ознаки репродукції. За часткою дерев І та ІІ 
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селекційних категорій найкращими були Quercus rubra L. та Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco. В парку аграрного коледжу та на території ботанічного 

саду педінституту всі інтродуковані види виявили відносно високу стійкість до 

біотичних та абіотичних чинників, мали ознаки репродукції (рис. 1).  

Таблиця 1 
Ростові  показників інтродуцентів та аборигенних видів обстежених парків 

Назва виду Середній 
діаметр, см 

Середня 
висота, м 

Об'єм стовбура 
середнього 
дерева, м3 

Парк на садибі Панаса Мирного    
Tilia europaea L. 44,03 19,5 1,44 
Tilia cordata Mill. 38,6 18,4 1,03 
Quercus  robur L. 103,7 24,5 8,611 

Парк ім. Котляревського    
Populus simonii Carr. 48,2 23,6 1,98 

Quercus rubra L. 22,6 26,3 0,651 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 37,1 22,9 1,12 

Picea pungens Engelm. "Koster" 26,9 14,6 0,425 
Acer platanoides L. 12,0 22,8 0,134 

Picea abies L. 13,7 15,8 0,125 
Quercus robur L. 24,2 21,0 0,381 

Парк аграрного коледжу    
Quercus palustris L. 90,1 13,5 3,35 
Quercus bicolor L. 71,6 28,5 5,15 
Tilia americana L. 39,5 20,0 1,1 
Tilia ×europaea L. 20,8 13,0 0,23 

Juniperus virginiana L. 28,9 13,5 0,46 
Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch 87,2 17,5 3,8 

Aesculus hippocastanum L. f. Baumanii 38,8 17,5 0,99 
Larix decidua Mill. 72,3 17,5 3,32 
Acer platanoides L. 70,0 19,8 3,2 

Ботанічний сад педінституту    
Juglans nigra L. 112,4 27,0 10,125 

Gleditsia triacanthos L. 79,6 27,5 6,351 
Phellodendron amurense Rupr. 41,8 17,0 1,081 

Ginkgo biloba L. 28,3 18,0 0,311 
Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch 51,9 24,0 2,26 

Quercus  robur L. 72,6 12,5 1,748 
Узагальнюючи отримані дані слід зазначити, що жоден з досліджуваних 

видів не набрав максимальну кількість балів. До групи перспективних увійшли 

більше половини обстежених видів: Populus simonii Carr., Quercus rubra L., Tilia 

europaea L., Tilia americana L., Acer pseudoplatanus L., Juglans nigra L., Picea 
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pungens Engelm. "Koster"., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco., Juniperus 

virginiana L., Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch., Gleditsia triacanthos L., 

Phellodendron amurense Rupr. Решту видів можна охарактеризувати як  відносно 

перспективні. 

Рис. 1. Оцінка інтродукованих видів в парках Полтави за стійкістю 

Висновки. За результатами комплексної оцінки перспективними для 

створення лісових насаджень є Populus simonii Carr. Quercus rubra L., Tilia 

europaea L., Tilia americana L., Juglans nigra L. Для створення захисних 

насаджень та озеленення крім вказаних у попередньому пункті видів 

перспективними також є Picea pungens Engelm. "Koster"., Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco., Juniperus virginiana L., Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch., 

Gleditsia triacanthos L., Phellodendron amurense Rupr., Quercus palustris L., 

Quercus bicolor L., Ginkgo biloba L. 
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Інтенсивність 
плодоношення

стійкість до 
хвороб

стійкість до 
шкідників 

стійкість до 
посухи

морозостійкість
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  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА І 
КОЛЬОРОВИХ ПОЄДНАНЬ У КВІТНИКАРСТВІ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ 
 

 Анотація. Стаття присвячена головній теорії кольорознавства та 

поєднанню даної інформації із основами квітникарства, впливу кольорової 

гамми клумби на психофізіологічний стан людини та суспільства в цілому.  

Ключові слова: колір, суспільство,  людина,  рослина, квітникове 

оформлення, відтінок 

 Abstract. The article is devoted to the main theory of color studies and the 

combination of this information with the basics of floriculture, the influence of the 

color scheme of the flower bed on the psychophysiological state of man and society 

as a whole. 

 Key words: color, society, person, plant, flower design, dill. 

У нашому суспільстві гострим постає питання психоемоційного стану 

людини, особливо нині, так як зараз гостро афішується проблема на сході 

країни, що наносить доволі великий удар на соціальний психологічний стан 

суспільства. Тож вплив забарвлення рослин, що використовують для створення 
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різних типів квітників має певний психофізіологічний вплив і є актуальною 

темою.  

В різних умовах один і той же колір може по-різному впливати на 

людину. Вплив кольору суттєво залежить від характеру і навіть настрою 

людини. Спостереження переконують, що кожен по-своєму ставиться до того 

чи іншого кольору. У більшості людей є певна симпатія до одних кольорів і 

антипатія до інших, причому таке ставлення може суттєво змінюватися з віком, 

а також під впливом матеріальних та духовних факторів.  

Сильніше впливає кольорова пляма більшої площі, насиченості і питомої 

потужності кольорового потоку (інтенсивності). Колір сприймається не лише 

зором, й іншими відчуттями – слухом, дотиком, нюхом. 

Кольори поділяють на теплі або активні (червоний, оранжевий, жовтий), 

що діють збуджуюче, і холодні (синій, блакитний фіолетовий), що діють 

заспокійливо. Зелений перебуває посередині спектру – це колір “фізичної 

рівноваги”. 

При квітниковому оформленні міст та селищ важливо зважати на основні 

характеристики кольорів, вміло використовувати їх для створення композиції 

квітника. Так, рослини червоного забарвлення здатні активно вирізнятися серед 

інших. Чисто червоний і він же, з додаванням оранжевого, дають зорово ясно-

червоні кольори, вони ніби скорочують відстань, їх добре видно здалеку, і вони 

приємні для зору. На темному фоні червоний колір зорово збільшує відстань, а 

на світлому зменшується. Застосування у великій кількості та в чистих 

насадженнях не бажане, оскільки, маючи велику світлосилу, діє подразнююче. 

У поєднанні з білим червоний колір значно наближується, стає яскравішим. 

Квітникові композиції з ним дуже ефектні. 

Оранжеві й жовті кольори видно на великій відстані, зорово вони 

наближують предмети, активно впливають на інші кольори, особливо на 

холодні, вирізняючи їх. Квіткові рослини, особливо багаторічники, з 
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оранжевими і жовтими квітами, висаджені на задньому плані квітника, надають 

йому об’ємності. Вони добре виглядають при місячному і штучному 

вечірньому освітленні. Жовтий колір має властивість ніби піднімати поверхню, 

збільшувати її. Рожевувато-жовті та інші відтінки на відстані сприймаються 

бруднувато-сірими. 

Синій колір – дуже холодний, зливається з простором, створює ілюзію 

його збільшення. Квітники, засаджені рослинами лише синього забарвлення, 

надають садово-парковим пейзажам темних акцентів, а на фоні темного газону 

інколи втрачають контурність і виразність [5]. На темному фоні сині кольори 

відступають, на білому –сприймаються ближче, при штучному вечірньому 

освітленні губляться. Блакитний колір значно світліший за синій і створює 

враження легкості та прозорості [4].  Рослини синього й блакитного забарвлень 

необхідно застосовувати у поєднанні з теплими тонами.  

Фіолетовий колір так само є холодним, тому посаджені на задньому плані 

пейзажу рослини з фіолетовим забарвленням квітів поглиблюють повітряну 

перспективу, фіолетовий колір на темному фоні затушовується, до вечора 

втрачається, а при вечірньому освітленні виграє на білому фоні. Темно-синій і 

фіолетовий кольори зорово зменшують і “приземлюють” предмети [2].                

У квіткових композиціях рослини фіолетового кольору не слід застосовувати 

для чистих насаджень, а найкраще поєднувати із квітами світлих відтінків 

теплих тонів [3].. 

Бузкові та лілові забарвлення – це розмиті тони фіолетового кольору, 

світліші та прозоріші. Вони добре сприймаються з теплими барвами. 

Білий колір добре гармонує з усіма іншими, надає яскравості блідим 

кольорам. У квітниках білий колір зорово наближує композицію, якщо такі 

квіти розташовані на передньому плані, і віддаляють її, розташовуючись на 

задньому плані. Білі квіти добре видно вночі і при вечірньому освітленн [2].  
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Отже, кожен колір чи відтінок має певний вплив на саму людину, а отже і 

на розвиток суспільства в цілому. Аспект даного питання повинен бути 

розглянутим і взятим до уваги у будь-яких композиціях.  
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Анотація. В статті наведені види та сорти Hyacinthus L., які 

використовують для створення модульних квітників на сучасному етапі. 

Досліджені технології їх створення. 

Ключові слова. Вид, сорт, модульні квітники, парки, сквери. 

Abstract. The article presents species and varieties of Hyacinthus L., which are 

used to create modular flower beds at the present stage. The technologies of their 

creation are investigated. 
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У ландшафтному дизайні все більшої популярності набуває модульне 

озеленення. Використання таких конструкцій ставить низку вимог до добору 

асортименту та технології створення фітокомпозицій і відрізняється від 

технології створення клумб та рабаток. Втім, модульний квітник далеко не 

новинка – досить згадати способи озеленення стародавніх цивілізацій Сходу і 

Середземномор'я. У Середньовіччі при монастирях розбивалися аптекарські 

городи подібні до модульних квітників, але,звідки б не брав свій початок 

модульний квітник, він сьогодні вважається незамінним елементом під час 

оформлення невеликих за розміріами  ділянок.  

Модульний квітник – це композиція, побудована на основі елементу, який 

повторюється в різних поєднаннях, зазвичай правильної геометричної форми 

`[1]. Завдяки своїй формі він прекрасно виглядає в оточенні природного 

каменю, бруківки. Спочатку подібні квітники застосовувалися для 

декоративного оформлення партерних парків, скверів, площ, облагородження 

територій перед будівлями, але з часом вони зайняли міцне місце і в 

оформленні приватних садів. 

Модульні квітники можуть розташовувати на сонячних місцях або в 

затінку. Перші можна створювати із красиво квітучих однорічних рослин або з 

використанням сукулентів та злаків. Для других добирають тіньовитривалі 

рослини. Привабливо виглядають квітники, що поєднують в собі не більше 

трьох сортів одного виду рослин. Розміри модулів і їх співвідношення між 

собою визначається в першу чергу задуманим малюнком. В основі композиції 

лежить основний модуль потрібного розміру. В середньому розмір модуля 

варіюється  5×5 метрів. 

Головна перевага і функціональне навантаження модульного квітника 

полягає в чіткій організації садового простору, як приклад регулярного стилю. 

Ще одна функція такого квітника – полегшений догляд за рослинами, завдяки 
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наявним у самому квітнику доріжках, які дозволяють підійти до рослини з 

будь-якого боку. 

В модульному квітнику можна висаджувати та однорічні рослини, 

багаторічні, однак найчастіше фахівці радять комбінувати обидва цих виду. 

Однорічні рослини в модульному квітнику приймають найбільш ефектний 

вигляд, у зв’язку з тим, що вони перетворюють модуль в суцільне кольорова 

пляма, при цьому перед садівником відкриваються безмежні простори гри 

кольором, яка змінюється з року в рік.[2] 

Для прикладу, візьмемо рід Гіацинт Hyacinthus L. - багаторічна рослина, 

що має прямі, гострі листя і красиві ароматні квіти, найрізноманітніших 

забарвлень. 

Для створення модульного квітника з гіацинтів найкраще підійдуть сорти  

тривалим терміном цвітіння, які можна розподілити за кольором, немахрові, 

висотою до 20 см.: білі – Hyacinthus hybrida `Edelweiss`, `Arentine Arendsen`, 

`Carnegie`; рожеві: Hyacinthus hybrida `Ann Marie`, `Fondant`, `Marconi`; сині: 

Hyacinthus hybrida `Delft Blue`, `King of the Blues`,`Marie`; бузкові і фіолетові: 

Hyacinthus hybrida `Lord Balfour`,   `Menelike `,` Woodstock `; жовті і 

помаранчеві: Hyacinthus hybrida `City of Haarlem`, `Orange Boven`,`Yellow 

Hammer. 

Ефективно виглядають модульні квітники з махрових гіацинтів, висота 

яких варіюється від 20 до 25 см. Наприклад, Hyacinthus hybrida `Madame 

Sophie`, `Prince Аrtur`,`Sunflower`,`Edison`,`Grootvorst`, `Hollyhock`. 

Цікаво виглядає модульний квітник з багатоквіткових гіацинтів: Hyacinthus 

hybrida `Pink Festival`,`Blue Festival`,`White Festival`. 

Отже, правильність підбору сортів гіацинту має велике значення для 

створення модульного квітника. Рослини роду Гіацинт мають перевагу в таких 

квітниках, із-за своєї висоти, тому при підборі асортименту для створення 
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моддульних квітників слід враховувати не тільки його висоту а й забарвленням, 

термін цвітіння, для створення гармонійного поєднання кольорів.  

Список використаних джерел 

1. Модульний квітник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://magurupe.ru/moda-i-style/23865-modulnij-kvitnik.html 

2. Особливості створення модульного квітника [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://budtech.in.ua/modulnyj-kvitnyk.html  
 

УДК 712.24 

Оксана Мирославівна Замула 
ЛЛТК, викладач; м. Лубни, Україна 

 
ЗАКРІПЛЕННЯ СХИЛІВ ПРИ СТВОРЕННІ  

САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

Анотація. Розглянуто поверхневу ерозію схилів і технологію зміцнення 

ґрунтів. Метод зміцнення ґрунту залежить від рівня природного ухилу землі. Є 

два основних способи запобігання ерозії ґрунтів: природний (насадження 

рослин та використання біоматів) та штучний (використання 

геосинтетичних  матеріалів). За своїми якостями геосинтетичні матеріали 

поділяють на дві великі групи: водонепроникні (геотекстиль і геомати), 

водопроникні (георешітки і геосітки). 

 Ключові слова: біомат, геотекстиль, георешітка, геосітка, геомати. 

Annotation. We considered surface erosion of slopes and technology to 

strengthen the soil.The method of strengthening soil depends on the natural slope of 

the land. There are two main ways to prevent soil erosion, natural 

(planting of plants and use of biomates)  and artificial (using geosynthetics). 

According to its quality geosynthetic materials are divided into two groups: water 

resistant (geotextiles and geomats) permeable (geograting and geogrid).  

Keywords: biomate, geotextile, geotextile fabric, geograting, geogrid, geomats. 

http://magurupe.ru/moda-i-style/23865-modulnij-kvitnik.html
http://budtech.in.ua/modulnyj-kvitnyk.html
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Процес закріплення ґрунту підвищує природну стійкість земельної 

ділянки і запобігає виникненню поверхневої ерозії. Забезпечення стійкості 

ґрунту – запорука вдалого озеленення та якісної реалізації проектних рішень. 

Стійкість  - це здатність ґрунту зберігати свою форму і розміри. Ухил - це 

величину зміни рівня землі на одиницю висоти. Тобто ухил 8% означає, що на 

кожні 100 метрів по горизонталі відбувається підвищення на 8 м. Стійкість 

ґрунту може знижуватись за рахунок збільшення ухилу,  зміни глибини 

залягання ґрунтових вод, примерзання ґрунту,  впливу вітру, та ін. 

 Метод закріплення ґрунту залежить від рівня природного ухилу земельної 

ділянки. Якщо ухил не перевищує 8 - 10%, то грунт краще закріпити 

природними способами, тобто рослинами з потужною кореневою системою, яка 

закріплює ґрунт, перешкоджає виникненню ерозії та зсуву. Якщо ухил вище 

середнього, але не перевищує 15%, то використовують вкопані у ґрунт камені, 

блоки чи дерев’яні колоди. При ухилах 8% і більше застосовують сучасні 

біомати та геосинтетичні матеріали, спеціально призначені для вирішення 

питань стабілізації ґрунтів. 

 Ділянки з ухилом до 8% де відсутні процеси ерозії і зсуву  є найбільш 

вигідними для озеленення. На таких територіях для закріплення ґрунту 

достатньо висадити ґрунтопокривні трав’янисті рослини, наприклад, барвінок 

малий (Vinca minor) , плющ звичайний (Hedera helix), флокс шилоподібний 

(Phlox subulata), очиток скельний (Sedum reflexum), обрієта гібридна 

 (Aubrieta hybrida), чебрець повзучий (Thymus serpyllum). Наявність на поверхні 

грунту  трав’янистих рослини сприяє покращенню характеристик ґрунту.  

Ґрунтопокращуючу та грунтозакріплюючу роль забезпечать чагарники: айва 

японська (Chaenomeles japonica), кизильник горизонтальний (Cotoneaster 

horizontalis), бузина чорна (Sambucus nigra), барбарис звичайний (Bérberis 

vulgáris) та ін.  Можливе використання повзучих і витких чагарників та 

квіткових рослин, допоможе висадження окремих дерев, в тому числі плодово-
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ягідних (яблуня Malus, вишня Cerasus, слива Prunus та ін.). Рекомендують 

обирати декілька видів деревних і чагарникових рослин та висаджувати їх 

рівномірно, нещільно один до одного. Але рослини тривалий час формують 

кореневу систему, яка повинна армувати ґрунт, тому рекомендується 

застосовувати додаткові укріплення – біомати. Біомати (біополотно, 

біотекстиль) складаються із волокон кокоса або соломи, що нанесені на 

целюлозу.  

Біомати вкладають на поверхню очищеного схилу і рівномірно фіксують. 

Далі по всій площі матеріалу висівають насіння різних рослин, які вже через 

місяць при вірному виконанні робіт, утворять єдину зелену конструкцію. 

Біополотно характеризується низькою вартістю, нескладним монтажем (при 

температурі до +5), екологічністю, механічною стійкістю до виникнення ерозії. 

[3] 

На схилах крутизною вище середнього (від 8 до 15%)  доповненням до 

зелених насаджень перпендикулярно схилу вкопують товсті колоди, камені 

видовженої форми, керамічні або бетонні блоки, створюючи тим самим каркас 

для підвищення стійкості ґрунту. Також знизу каміння, колод або блоків 

вбивають анкери. Корисним є влаштування штучних лотків для стоку води під 

час атмосферних опадів. 

Спеціально для покращення технічних характеристик ґрунту розроблено 

особливі геосинтетичні матеріали. Власне, префікс «гео» (від латинського 

«земля») вказує на сферу призначення. А слово «синтетика» вказує на 

присутність у складі матеріалів таких компонентів, як поліефір, поліестер, 

поліамід, поліпропілен або поліетилен. Незважаючи на присутність у складі 

геосинтетичних матеріалів не натуральних складових не робить їх токсичними, 

навпаки ці матеріали в цілому безпечні з точки зору екології та впливу на 

навколишнє середовище. Крім того вони стійкі до атмосферного впливу, тому 

що знаходяться під шаром ґрунту, а поверх розташовані зелені насадження. 
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Головне, що геосинтетичні матеріали вирішують питання закріплення ґрунту 

навіть на крутих схилах, надійно стабілізують ґрунт. Середній термін служби 

таких виробів складає 50 років. За якісними характеристиками геосинтетичні 

матеріали поділяють на дві великі групи – водонепроникні (геотекстиль і 

геомати) та водопроникні (георешітки і геосітки). 

Геотекстиль – це міцне штучне водонепроникне полотно, яке забезпечує 

ефективний захист похилих (рівнинних) ґрунтів від ерозії під дією дощів і 

вітру. Максимально допустимий ухил для використання геотекстилю – 60%. [4] 

До переваг геотекстилю відносять: підвищену стійкість (здатність 

витримувати напругу при розтягуванні до 120%); хорошу фільтрацію; 

морозостійкість, завдяки чому земля на ділянці захищена від глибокого 

промерзання; відсутність гниття, розкладання і утворення побічних продуктів.  

Геомати – ще один «суперник» зсувів – рулонний матеріал із полімерних 

ниток, термічно скріплених між собою в місцях перехрещування. Зовні він 

нагадує губку, оскільки технічно являє собою багатошарову пропіленову 

решітку. Така структура захищає ґрунт, а у верхній шар можна висаджувати 

рослини.  

Відмінними якостями матеріалу є: міцність і стабільність властивостей; 

збереження якостей при температурі від - 30 до +100 град; стійкість до 

ультрафіолетового випромінювання і вологи; стійкість до загорання та 

задимлення; можливість виконання монтажу у холодну погоду; простота 

технології укладання. 

Серед великої кількості геосинтетичних матеріалів найчастіше застосовують 

георешітки – вироби із полімерних комірок (їх утворюють поліетиленові 

стрічки), скріплених між собою в шаховому порядку за допомогою якісних 

швів. Створюють комірки методом ультразвукового зварювання, завдяки чому 

такий шов витримує підвищені навантаження і відрізняється високою стійкістю 

на розрив. Сфера застосування матеріалу досить широка: георешітка 
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використовується для армування ґрунтів, укріплення схилів, створення 

підпірних стінок, укріплення штучних і природних водойм, створення 

підоснови для садових доріжок, терас, штучних насипів. В цілому, будь-які 

поверхні, на які можлива тривала дія навантажень (атмосферних чи 

механічних), краще укріпити за допомогою георешітки, структура якої захищає 

коріння газонів від пошкоджень. [2] 

Основними перевагами георешітки є: довговічність матеріалу при будь-яких 

умовах використання; простота монтажу/демонтажу (усе що потрібно, це 

викласти георешітку на утрамбований шар ґрунту  і засипати піском або 

ґрунтом); легкість транспортування (георешітка продається в рулонах і має 

невелику вагу); окупність матеріалу. [1]   

Різновидом георешітки є геосітка -  плаский поліпропіленовий виріб. Розмір 

комірок у геосітки складає 30 х 40, 33 х 33 і 40 х 40мм. За допомогою геосітки 

організовують автомобільні і пішохідні з’їзди  із високо розташованих вулиць 

до ділянок. Завдяки своїм характеристикам геосітка утримує ґрунт на ділянках 

з ухилом і подовжує строк служби зовнішнього покриття. 

Висновки. При озелененні та ландшафтному дизайні садово-паркових 

об’єктів на нерівному та нестійкому ґрунті необхідно виконувати заходи, що 

забезпечать його стійкість та підвищать протиерозійний ефект. Для отримання 

максимального естетичного та протиерозійного ефекту озеленення та 

благоустрою  території необхідно грамотно поєднувати природні і штучні 

способи закріплення ґрунту.  
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АСОРТИМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
ВИДІВ ХВОЙНИХ РОСЛИН НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Анотація. Здійснено опис використання основних видів хвойних рослин в 

різних типах насаджень. Представлено різноманіття хвойних рослин садово-

паркового господарства.  

Annotation. The description of the use of the main types of coniferous plants in 

different types of plantings is described. The diversity of coniferous plants of the 

garden-park economy is presented. 

Ключові слова: хвойні рослини, декоративні якості, зелені насадження, 

композиція. 

Key words: coniferous plants, decorative qualities, green plantations, 

composition. 

Хвойні деревні породи є важливим компонентом як лісових насаджень, 

так і садово-паркових композицій. Вони оживляють пейзаж протягом усього 

року, а головне - з пізньої осені до весни. Саме в цей час стає помітною 

справжня краса вічнозелених дерев і чагарників. У жорстких лісорослинних 

умовах деякі види хвойних нерідко є основними лісовими породами, 

переважаючи інші види стійкістю і продуктивністю. Це відноситься, зокрема, 

до Pinus pallasiana D. Don. і Рinus sylvestris L. Ці деревні породи знаходять 

https://diz-cafe.com/ozelenenie/primenenie-geotekstilya.html/
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широке застосування при залісенні піщаних терас, еродованих схилів і 

непридатних земель. 

Особлива увага приділяється розведенню Pinus pallasiana D. Don.  на 

значних територіях Приазов'я і Донецького кряжу. Це цілком виправдано, тому 

що Pinus pallasiana D. Don.  відрізняється досить високою стійкістю і 

продуктивністю, по декоративних якостях перевершує Р. sylvestris L., а висока 

смолопродуктівность її обумовлює підвищену стійкість до найбільш злісних 

шкідників сосни в степу – пагонов’юнів. 

Як показують результати спостережень Pseudotsuga menziesii Franco  на 

південному сході України, цей вид тут росте швидко, має найвищу 

продуктивність серед хвойних порід, а в декоративності не поступається 

найбільш цінним видам і формам роду Picea A. Dietr. [3]. 

Хвойні відрізняються особливими декоративними властивостями - 

розмірами і формами крони, характером розгалуження і забарвлення хвої. Вони 

настільки різноманітні, що дозволяють створювати зелені насадження великої 

художньої виразності. 

Як показує багаторічний досвід формування зелених насаджень, хвойні 

породи дерев і їх форми з пірамідальною, колоновидною і конічною кронами 

найцінніші при закладці алей (табл. 1). Це може бути, наприклад, центральна 

алея в парку. Хвойними можна підкреслити центральний вхід в будівлю. При 

цьому треба пам'ятати, що рослини постійно змінюються ростуть і 

розвиваються, протягом сезону змінюється забарвлення хвої і шишок, з віком 

змінюється форма крони і її розміри [4]. 

Таблиця 1 

Рекомендації з використання хвойних рослин в різних типах насаджень на 
південному сході України 

 
Вид, форма, сорт  Типи насаджень  



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

268 
 

ма
си

в 

гр
уп

а 

ал
ея

 

со
лі

те
р 

ж
ив

а 
ог

ор
ож

а 

ал
ьп

ін
ар

ій
 

ко
мп

оз
иц

ія
 

Juniperus communis ’Hibernica’ - + + + - + + 
Juniperus communis ’Nana aurea’ - + - + - + + 
Juniperus communis ’Repanda’ - + - + - + + 
Juniperus horizontalis - + - - - + + 
Juniperus sabina f. tamariscifolia - + - - - + + 
Juniperus sabina f. variegata - + - - - + + 
Juniperus virginiana ’Glauca’ + + + + + - + 
Juniperus virginiana ’Skyrocket’ - + + + - - + 
Thuja occidentalis  f. ellwangeriana - + + + - - + 
Thuja occidentalis f. ericoides - + + + - - + 
Thuja occidentalis f. fastigiata - + + + + + + 
Thuja occidentalis f. spiralis - + + + - - + 
Thuja occidentalis ’Brabant’ - + + + + + + 
Thuja occidentalis ’Compacta’ - + + + + + + 
Thuja occidentalis ’Danica’ - + + + + + + 
Thuja occidentalis ’Filiformis’ - + + + - - + 
Thuja occidentalis ’Globosa’ - + + + + + + 
Thuja occidentalis ’Globosa папа’ - + + + + + + 
Thuja occidentalis ’Smaragd’ - + + + + + + 
Abies concolor + + + + - - + 
Larix decidua f. pendula + + + + - - + 
Larix kaempferi + + + + - - + 
Larix sibirica + + + + - - + 
Picea abies f. compacta - + + + + + + 
Picea abies f. virgata - + + + - + + 
Picea abies f. inversa - + + + - + + 
Picea abies ’Nana’ - + - + + + + 
Picea abies ’Nidiformis’ - + - + + + + 
Picea asperata + + + + + - + 
Picea glauca f. conica - + + + - + + 
Picea obovata f. argentea + + + + - - + 
Picea pungens f. argentea - + + + - - + 
Picea pungens f. glauca globosa - + + + + + + 
Picea pungens ’Hopsii’ -  + + + - - + 
Picea pungens ’Montgomery’ - + + + - - + 
Pinus flexilis - + + + - - + 
Pinus mugo - + - + - + + 
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Pinus mugo var. pumilio - + - + - + + 
Pinus mugo var. mugus - + - + - + + 
Pinus mugo ’Mops’ - + - + - + + 
Pinus pallasiana + + + + - - + 
Pinus ponderosa - + + + - - + 
Pinus sylvestris + + + + - - + 
Pinus sylvestris f. argentea + + + + - - + 
Pinus sylvestris f. fastigiata - + + + - - + 
Pinus sylvestris f. variegata - + - + - + + 
Pinus sylvestris f. globosa - + + + - + + 
Pinus sylvestris ’Nana’ - + - + - + + 
Pinus sylvestris ’Watereri’ - + + + - + + 
Pseudotsuga menziesii + + + + - -  
Taxus baccata f. aurea - + + + + + + 
Taxus baccata f. fastigiata - + + + + + + 
Taxus baccata ’Repandens’ - + + + + + + 

 

Пірамідальні низькорослі форми (Picea glauca f. conica, форми Juniperus 

communis L. і Thuja L.) все частіше находять застосування при створенні 

рокаріїв та альпійської гірки. А декоративні хвойні які стеляться (Juniperus 

horizontalis, J. sabina f. tamariscifolia, Microbiota decussata Kom.) придатні для 

посадки на передньому плані композицій, на партерах. Тут вони створюють 

своєрідний декоративний ефект. 

Кулясті форми можна використовувати в садах і парках з регулярним 

плануванням або в композиціях з іншими формами. Вони дуже добре 

виглядають в одиночних посадках – Thuja occidentalis ’Globosa’, Thuja 

occidentalis ’Danica’, Pinus mugo ’Compacta’, Pinus mugo ’Mops’, Pinus sylvestris 

’Globosa’. 

Плакучі форми з оригінальними спадаючим розгалуженням особливо 

привабливі на відкритих галявинах, біля берегів водойм і в контрастних групах. 

Для цього придатні Picea abies f. inversa, Larix decidua f. pendula, Thuja 

occidentalis ’Filiformis’. 
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Значна різноманітність хвойних за забарвленням хвої дає можливість 

використовувати їх для посадки в групах і контрастних композиціях, на тлі 

газону – Abies concolor Lindl. et Gorg., Picea pungens f. glauca, Pinus sylvestris f. 

glauca, Thuja occidentalis f. aurea, Juniperus virginiana f. glauca [2]. 

Здатність багатьох видів хвойних добре переносити обрізку, стрижку і 

формування дозволяє використовувати їх в регулярних насадженнях, при 

створенні живоплотів з геометрично правильної кроною - для цих цілей 

найбільше підходять культивари видів Thuja occidentalis L. і Taxus baccata L. 

Різні форми Thuja occidentalis L. і видів роду Juniperus L. придатні для 

формування живоплотів різної висоти або зелених стін. 

Низькорослі сланкі форми видів роду Juniperus L. найдоцільніше 

висаджувати на схилах доріг, на схилах, на кам'янистих схилах і узбіччях доріг. 

При створенні садів і парків треба враховувати, що колоновидні і 

пірамідальні форми ефектніше виглядають в насадженнях регулярного 

планування, карликові форми – в скельних садах, альпінаріях, при оформленні 

партерів, квітників. Темна щільна хвоя і чіткі контури крони хвойних дерев 

приємно контрастують з більш світлим листям і м'яким обрисом крон листяних 

дерев. Насадження хвойних є найкращим фоном для листяних дерев і 

чагарників. 

Композиція хвойних рослин повинна являти собою єдине ціле, а рослини, 

що входять до її складу повинні гармоніювати один з одним. Наприклад, 

вдалим буде поєднання видів родів Larix Mill. і Picea A. Dietr., як вічнозелених і 

листопадних деревних рослин. Види роду Pinus L. добре поєднуються з видами 

роду Juniperus L., а різні види і форми роду Picea A. Dietr. добре виглядають на 

тлі більш світлих листяних порід, а Pinus mugo Turra і її форми краще посадити 

поруч з видами родів Picea A. Dietr., Larix Mill. 
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Треба також пам'ятати, що зовнішній вигляд рослин і всієї композиції 

залежить як від відповідності їх лісорослинних умов, так і від того, як підібрані 

і висаджені рослини. 
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МОНИТОРИНГ  ДРЕВЕСНОЙ И КУСТАРНИКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ   СКВЕРА  «ИСЛАМСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР" Г.АСТАНА 
  

 

Аннотация. В статье приведены результаты  полевых исследований и  

оценка зеленых насаждений  сквера «Исламский Культурный Центр" г. 

Астаны. Сбор  данных при проведении  полевых  работ  в сквере  проводился с 

применением методов детального (сплошного и выборочного) обследования. По 

результатам исследований дана комплексная оценка состояния сквера 

«Исламский Культурный Центр".  

Resume. The results of field studies and evaluation of green spaces of the 

Square "Islamic Cultural Center"  of Astana are given in the article. Data collection 

when conducting field work in the Square was carried out using the methods detailed 
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(continuous and sampling) surveys. Comprehensive assessment of the Square 

"Islamic Cultural Center"   has been given according to the results of the researches. 

Ключевые слова: мониторинг, зеленые насаждения; интродуценты, 

скверы;   экологическая оценка. 

Key words: monitoring, amenity stands,  plants,squares; environmental 

assessment. 

Город Астана расположен в зоне сухой степи Евразийского  континента с 

резко континентальным климатом, отличающимся значительным дефицитом 

влажности, суровыми малоснежными и продолжительными зимами, сильными 

ветрами и резкими сменами температур в пределах суток  [1]. 

Для Астаны, имеющей сложную экологическую ситуацию, проблема 

озеленения выступает одной из острых. Экологический мониторинг  должен 

обеспечить дифференцированный по типам озелененных территорий учёт и 

оценку, степень антропогенного воздействия на зеленые насаждения. 

Результаты мониторинга являются основой для разработки стратегии 

озеленения города и определения приоритетов в ведении зеленого хозяйства 

всех типов озеленительных территорий. Оценка зеленых насаждений в сквере 

"Исламский Культурный Центр" проводилась по Методике оценки 

экологического состояния зеленых насаждений общего пользования [2]. Данная 

методика позволяет получить достоверную информацию о видовом составе 

растительности, качественном состоянии городских объектов озеленения: 

деревьев, кустарников, живой изгороди, газонов и цветников, а также провести 

комплексную экологическую оценку зеленых насаждений.  

Отнесение деревьев к той или иной категории состояния проводилось по 

комплексу биоморфологических признаков: цвету листьев и густоте кроны, 

наличию и доле сухих ветвей в кроне, состоянию коры, признакам заселения 

стволовыми вредителями и др. Это следующие категории состояния дерева: 1 - 

без признаков ослабления, 2 - ослабленное, 3 - сильно ослабленное, 4 - 
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усыхающее, 5 - усохшее в текущем году (сухостой текущего года), 6 - сухостой 

прошлых лет; при наличии слома или вывала деревьев они учитываются 

отдельно как сломленные или ветровальные деревья. Разделение усыхающих 

деревьев на три категории (4-6 баллы состояния) необходимо для более точной 

фиксации данных о динамике состояния древостоя. 

Кустарники, газоны и цветники   оценивались по следующим категориям: 

1 - хорошее состояние; 2 - удовлетворительное состояние;  3 - 

неудовлетворительного состояние. 

           Для определения долевого участия  различного состояния газонов 

определялась площадь их отдельно по категориям ( . 

Средневзвешенный балл состояния газонов  ( ) определялся по формуле: 

                   (1) 

Средневзвешенный балл состояния цветников  ( ) определялся по 

формуле: 

                   (2) 

 

Для интегральной оценки состояния всей растительности на объектах 

ЗНОП использовался коэффициент комплексной экологической оценки 

(ККЭО).  Он складывается из баллов оценки состояния элементов 

растительности: древесных насаждений (Бсд),  кустарниковой растительности 

(Бск), газонов (Бсг)  и цветников (Бсц), с поправкой на их значимость ("вес" в 

общем балансе растительности на объектах) и занимаемую ими на объектах 

площадь.  

Значения поправочных коэффициентов (ПК) при расчете 

средневзвешенного балла оценки зеленого насаждения условно принимались 

для каждого из элементов растительности следующими: древостоя – 1,0, 

кустарников – 0,4, газонов – 0,2, цветников – 0,1. ККЭО рассчитывался как 
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сумма произведений баллов состояния (Бс.) на поправочные коэффициенты, 

разделенная на сумму ПК всех элементов растительности по формуле: 

ККЭО = (Бс.д. х 1 + Бс.к. х 0,4 + Бс.г. х 0,2 + Бс.ц. х 0,1)/ Σ ПК д,к,г,ц.   (3) 

Степень ослабления объекта при значении ККЭО определялось по 

градации, приведенной в табл. 1. 

 
Таблица 1 -  Характеристика состояния деревьев при значении 

средневзвешенной величины 
 
№

 п/п 
Степень 

ослабления 
Характеристика состояния 

деревьев 
  

1 
не превышает 1,5 насаждение здоровое 

  
2 

       1,6 - 2,5 ослабленное 

  
3 

       2,6 - 3,5 сильно ослабленное 

   
4  

        3,6 – 4,5    усыхающее 

  
5 

        Более 4,5 погибшее 

 

При обследовании зеленых насаждений в  сквере  выявлено, что 

ассортиментный состав деревьев и кустарников представлен  29  породами. 

Всего произрастает   2446  штук  древесной и кустарниковой растительности. В 

сквере преобладают лиственные древесные и кустарниковые породы,  в общем,  

они составляют - 93,2%.  Тополя пирамидальный, белый,  бальзамический  

составляют  17,2%,  вяз мелколистный -   13,4%, ива белая - 11,0%, клен 

ясенелистный - 9,2%, яблоня сибирская - 6,1%, вяз шершавый -3,1%, груша 

уссурийская - 2,1%,  клен татарский - 1,8%, ясень зеленый - 0,7%, черноплодная 

рябина - 0,7%, черемуха  виргинская  - 0,6%,  дуб черешчатый - 0,3%.  

Единично имеются  следующие  древесные  растения:  береза  повислая (0,2%),  

липа мелколистная (0,1%) и вишня степная (0,1%).  Заросли из лоха 
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узколистного составили - 14,0%, миндаля горького - 6,8%, чая курильского - 

1,9%. Бузина красная составила - 1,2%, сирень обыкновенная - 0,2 и прочие 

кустарники - 1,6%. Хвойные  древесные растения  составляют 6,8%. Из них  

основную часть представляет  ель  европейская  - 4,7 %,   ель  колючая - 1,5%,  

единично: можжевельник казацкий (0,3%),    сосна обыкновенная (0,1%),  кедр 

сибирский (0,1%). 

Из данных, приведенных в таблице 2, видно,  что состояние  древесных 

растений хорошее и удовлетворительное. Высота деревьев от 2,9 до 11,7 м, их 

текущие приросты 0,20-0,80 м. Декоративная живая изгородь из миндаля 

горького, лоха узколистного, клена татарского оценивается в 1 балл, газонная 

трава  – 1,5 балла, клумбы из роз – 1,5 балла.  

Коэффициент комплексной экологической оценки всей растительности на 

объекте: ККЭО = (1,6х1,0 + 1,0х 0,4 + 1,5х0,2 +1,5х0,1) / 1,7 = 1,4. 

 

Таблица 2 -  Показатели роста древесных и кустарниковых пород сквера 

«Исламский культурный центр» на постоянной пробной площади 

 
Древесная и 

кустарниковая 
растительность  

 

С
осто
яние, 
балл  

Биометрические 
показатели роста 

С
ох-
ран-
ность, 
% 

вы
сота, м 

 

тек
ущий 
прирост, 
м 

ди
аметр, 
см 

 
Ясень зеленый 1

,0 
4,

0±0,1 
0,2

0±0,01 
3,

6±0,1 
1

00,0 
Тополь 

пирамидальный 
1

,2 
11

,7±0,4 
0,7

0±0,02 
11

,6±0,4 
1

00,0 
Груша уссурийская 1

,3 
3,

9±0,1 
0,3

0±0,02 
4,

3±0,2 
1

00,0 
Яблоня сибирская 1

,4 
4,

1±0,1 
0,2

0±0,02 
4,

5±0,2 
1

00,0 
Рябина 

обыкновенная 
1

,5 
2,

9±0,1 
0,1

0±0,02 
3,

5±0,2 
7

5,0 
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Рябина 
черноплодная 

1
,5 

1,
2±0,1 

- - - 

Ель колючая 1
,6 

4,
2±0,1 

0,3
0±0,01 

7,
1±0,3 

8
3,5 

Тополь серебристый 2
,0 

9,
2±0,5 

0,8
0±0,03 

10
,5±0,8 

1
00,0 

Клен татарский  2
,0 

3,
0±0,1 

0,1
0±0,02 

4,
6±0,2 

8
0,0 

Черемуха 
формированная 

2
,0 

2,
4±0,1 

0,1
0±0,02 

3,
6±0,2 

8
0,0 

Ива ломкая 
(формированная) 

2
,0 

1,
5±0,1 

- - - 

Клен ясенелистный 2
,3 

5,
7±0,3 

0,4
0±0,03 

5,
8±0,5 

1
00,0 

Всего  по породам  1
,6 

    

Живая изгородь 1
,0 

    

Газонная трава   1
,5 

    

Клумбы 1
,5 

    

 
Выводы 

Расчеты ККЭО показали, что интегральная оценка состояния сквера 1,4, 

что определяет объект, как здоровый. Однако  чтобы не снижалось состояние 

древесной и кустарниковой растительности на этом объекте необходимо 

проводить регулярное наблюдение, провести подкормку угнетенных растений.  
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД  В г.АСТАНА 
  
 
Аннотация.  Ботанический сад   в Астане, столице Казахстана 

организован как научный объект.   На базе Ботанического сада  проводятся 

научно-исследовательские работы по интродукции, акклиматизации, селекции, 

размножению и эффективной охране растений. Ботанический сад  в Астане - 

место отдыха  горожан и туристов.   

Resume. The Botanical garden in Astana, the capital of Kazakhstan is 

organized as a scientific object.   On the basis of the Botanical garden conducted 

research work on the introduction, acclimatization, selection, reproduction and 

effective protection of plants. The Botanical garden in Astana is a place of rest for 

citizens and tourists. 

Ключевые слова: ботанический сад, оранжерея, мониторинг, 

интродуценты,  

Key words: botanical garden, greenhouse, monitoring, amenity stands,   

Ботанический сад в Астане, столице Казахстана - смелый эксперимент, 

поскольку город расположен в экстремальных климатических условиях. 

Климат города резко континентальный.  Лето жаркое и сухое, зима морозная и 

долгая. Среднегодовая температура 3,1 °C. Осадков выпадает 300 мм в год [1].  

Ботанический  сад,  расположен  на левом  берегу  реки Есиль,   вдоль 

проспекта Қабанбай Батыра (рисунок 1).   Ботанический сад   организован как 

научный объект, составляющий национальное достояние. Национальным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
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достоянием является  коллекционный фонд интродуцированных растений 

мировой флоры.  Общая площадь участка Ботанического сада составляет 94 

гектара.   

 
Рисунок 1 – Ботанический сад в г. Астана 

На территории  Ботанического сада  построена круглая  площадь (входная 

зона),  расположена  закрытая оранжерея, искусственный водоем, на 

территории сада есть 11 км велодорожек и 10,5 км беговых дорожек (рисунок 

2). Особенностью сада является искусственный водоём со светящимися 

фонтанами летом и ледяным катком зимой. В закрытой оранжерее растут 

пальмы и редкие виды деревьев из Европы.  

Озеленение проводилось по следующим зонам территории Ботанического 

сада:  пейзажная посадка; центральная часть;  аллеи; рядовая  посадка 

центральной части; зона Национального парка «Западный Казахстан»; со 

стороны ул. Туркестан;   набережная зона; зона Национального парка 

«Северного Казахстана»;  Национального парка «Восточного Казахстана»;  

коллекционная  посадка; зона Национального парка «Южный Казахстан»;   

рядовая  и групповая  посадка по периметру;  «Фруктовая роща». 

 

https://informburo.kz/novosti/upravlyat-processami-v-botanicheskom-sadu-astany-budut-s-pomoshchyu-iphone-i-ipad.html
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Рисунок 2 – Объекты Ботанического сада в г. Астана 

На указанных объектах 105 видов древесной и кустарниковой 

растительности, из них имеются интродуценты, высажено 94 тысячи деревьев и 

кустарников. Это следующие   виды деревьев:  береза чёрная, клён приречный, 

клён красный, клён остролистный, клён полевой, можжевельник, ель колючая,  

туя западная, дуб черешчатый,  черёмуха виргинская, рябина обыкновенная и 

многие другие. 

В период исследований определено, что интродуцированные растения 

проходят период адаптации. За состоянием растений  проводится регулярный 

мониторинг. Долговременные комплексные мониторинговые исследования 

позволят судить об успешности интродукции растений в новых почвенно-

климатических условиях. В процессе адаптации происходит приспособление 

биологических ритмов растений к новым условиям существования. Чем ближе 

интродуценты к аборигенным видам по биометрическим размерам, показателям 

жизнеспособности и ритмам фенологического развития, тем более 

устойчивыми они являются [2].   

Теплицы в ботаническом саду оснащены современными технологиями, 

которые помогают растениям выжить в суровом климате Астаны. Капельный 
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полив, кондиционирование, климат-контроль - все это управляется 

компьютером. 

Фикусы, драцены, лимоны, апельсины, папоротник и пальмы - всего 1100 

растений. Их привезли из тропических стран, сейчас они находятся в одном 

климатроне (помещение для воспроизведения искусственным путем 

климатических условий). Другое помещение ботанического сада украшают 

более 900 суккулентов. Среди них есть редкие коллекционные кактусы и 

гибриды. 

Создание Ботанического сада в г. Астане позволит впервые для северных 

регионов Казахстана вести  исследования по акклиматизации  растений, как для 

решения научных вопросов, так и для развития зеленого строительства.  
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ РОДИНИ ROSACEAE JUSS. 
НА БІОСТАЦІОНАРІ БНАУ 

 

Анотація. Розглянуто створення колекції деревних рослин родини 

Rosaceae на біостаціонарі БНАУ. Проаналізовано сучасне різноманіття 

колекції, її систематична структура, визначені основні напрямки подальшої 

роботи зі збагачення таксономічного складу колекції родини Rosaceae і 
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ефективного використання колекційного матеріалу у наукових, навчальних 

програмах. 

Annotation. The creation of a collection of the tree-shrub vegetation of the 

Rosaceae family at the biostationary BTSAU is considered. The modern variety of the 

collection, its systematic structure, is analyzed. Prospects for increasing the 

taxonomic composition of the collection of the Rosaceae family and the effective use 

of collection plants in scientific and educational programs have been determined. 

Ключові слова: садово-паркове господарство, колекція, родина Rosaceae, 

декоративні рослини, вид, культивар. 

Key words: landscape gardening, collection, Rosaceae family, ornamental 

plants, species, cultivar. 

Біостаціонар БНАУ є потужним структурним підрозділом, де сформовані 

колекції декоративних рослин, що використовуються в навчальних, наукових, 

екологопросвітницьких цілях, а також є засобами створення високо-

декоративних ландшафтів для створення естетичного навчально-виховного 

середовища для майбутніх фахівців садово-паркового господарства [1].  

В рамках навчально-наукового функціонування біостаціонарустворені 

колекції постійно поповнюються асортиментом видів і культиваріву 

відповідності до сучасних досягнень в декоративному садівництві. Колекційні 

ділянки є потужною навчальною базою для засвоєння агротехніки 

розмноження, догляду за рослинами і вивчення видового, формового і 

сортового різноманіття. Також виділяються стійкі і високодекоративнів умовах 

урбосередовища види і форми деревних рослин, вивчаються їх біологічні та 

екологічні особливості, способи розмноження. За результатами спостережень 

студенти обґрунтовано підбирають асортимент стійких і декоративних видів 

під час виконання проектних завдань. Формування таких підходів у майбутніх 

фахівців є важливим для подальшого поліпшення загального стану і якості 

міських зелених насаджень. 
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Фонд деревно-чагарникової рослинності біостаціонару БНАУ нараховує 

142 види, 8гібридів, 60 форм. Частка екзотів складає 85 % (121 вид). 

Систематична структура дендрологічної колекції біостаціонару має два відділи 

– Pinophytaта Magnoliophyta. За кількісними показниками переважає відділ 

Magnoliophyta (104 види з 19 родин), з якого найбільш чисельною є родина 

Rosaceae Juss.- 62 види з родів Aronia Medik., Chaenomeles Lindl., 

Physocarpus (Cambess.) Maxim., Cotoneaster Mill.,  Pyracanta Roem., Sorbus L., 

Spiraea L.,  RosaL., Malus Mill., Pyrus L., Cydonia  Mill. 

Родина Rosaceae – одна з найбільш важливих у відділі Magnoliophyta за 

практичним використанням. Представники цієї родини широко 

використовуються у декоративному садівництві; окремі види мають цінну 

деревину, є хорошими медоносами, використовуються в полезахисному 

лісорозведенні. 

В колекції родини Rosaceae на біостаціонарі БНАУ представлені види, що 

активно використовуються в озелененні: Sorbus aucupariaL., Malus 

niedzwetzkyana Diech., Prunus pissardi Carr., Physocarpus opulifolia Maxim., 

Spiraea japonicaL., Spiraea x vanhoutteiZab., Rosa canina, Rosa rugosaта ін. [2] 

Завдяки високій декоративності їх естетичний вплив наближає умови міського 

середовищадо оптимальних. 

Кількість рослин окремих видів варіює від 1-5 (Aronia melanocarpa 

(Michx.), Physocarpus opulifolius,SorbusaucupariaL., Cydonia oblonga P.  Mill.  та 

ін.) до 10-30 (Cotoneaster dammeri C. K.Schneid.,Cotoneaster integerrimus Medik, 

Cotoneaster melanocarpus Lond., Spiraeajaponica L.f., Spiraea x vanhouttei Malus 

domestika). Рід Spiraea L. включає 6 видів і 8 форм, серед яких: S. х vanhouttei, 

S. х bumalda, S. Salicifoiia L., S. Media Fr.Schmidtта ін. Надзвичайно 

декоративними є культи вари Spiraea japonicaL. -  'Little Princess', 'Golden 

Carpet', 'Makrophylla', 'Goldflame', які розрізняються забарвленням листя, 

розміром і формою куща. Таволги демонструються у різних елементах 
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ландшафтного оформлення біостаціонару: в саду гарноквітуючих кущів 

«Фрутіцетум», в альпінарії, в бордюрах, в ландшафтних квітниках. 

Найчисельніше на біостаціонарі в колекції Розових представлений рід 

Cotoneaster , який на даний час нараховує 47 видів кизильників. Колекція 

кизильників закладена у 2007 р. під керівництвом проф. Г.Т. Гревцової. В 

переважній більшості це – інтродуценти, їх видове різноманіття дозволяє 

проводити дослідження з питань інтродукції і введення кизильників в 

культуру [3]. Життєві форми кизильників є пластичним матеріалом для 

створення художніх композицій в садах і парках. Різні види кизильників 

використовуються для озеленення територій біостаціонару і університету в 

групах і живоплотах, а низькі сланкі види – в рокаріях і як ґрунтопокривні 

рослини [4]. З 2010 р. закладений формовий сад плодових рослин на 

кизильникових підщепах, де проводилися дослідження з використання окремих 

видів кизильників як посухостійких підщеп груш та яблунь для створення садів 

та лісосадів на непридатних та порушених землях [5].У формовому саду 

детально вивчалися взаємодії сортових особливостей прищеп та біологічних 

особливостей різних видів кизильників в даних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Використання кизильників дозволяє отримувати нові форми яблунь і груш, які 

володіють підвищеною посухо- і зимостійкістю. Такі дослідження є шляхом 

вдосконалення асортименту рослин для зеленого будівництва, фітомеліорації, 

сільського і лісового господарства.  

В перспективі планується розширення колекції родини Rosaceaeна основі 

великого різноманіття декоративних культиварів, форм. Це дозволить 

проводити більш об’ємні дослідження з перспективності використання 

представників родини Rosaceae, розробляти способи їх розмноження і 

вирощування.  

Так, слід суттєво розширити сортове різноманіття роду RosaL., 

доповнивши ділянку «Розарій» сортами з різних садових груп.Поки що в 
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колекції є сорти чайно-гібридних, поліантових і ґрунтопокривних 

троянд.Включення плодових дерев з підродин Яблуневі, Сливові у експозиційні 

ділянки біостаціонару дозволить демонструвати можливості їх використання у 

садово-паркових ландшафтах.В перспективі є також включення до колекції 

рідкісних та зникаючих видів родини Розових, розробка шляхів їх 

багатофункціонального використання в декоративному садівництві, що 

сприятиме збереженню генофонду. 

Висновки. Широке видове і формове різноманіття колекції родини 

Rosaceae на біостаціонарі БНАУ має перспективи постійного удосконалення 

сортименту і поповнення таксономічного складу для ефективного використання 

колекційного матеріалу у наукових, навчальних програмах і для озеленення. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ФІТОСТІН У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ СУЧАСНОГО 

УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Анотація.  Необхідність озеленення сучасного урбанізованого середовища 

вже давно ніхто не ставить під сумнів. Рослини відіграють важливу 

декоративну, екологічну і санітарно-гігієнічну роль. Не останнє місце займає 

вертикальне озеленення. В зв’язку з оптимізацією простору і прагненням 

сучасної людини до єднання з природою виник такий напрям, як зелені стіни, 

які використовують і в фітодизайні, і в проектуванні садово-паркових об’єктів.  

Ключові слова: фітостіна, урбанізоване середовище, вертикальне 

озеленення, фітодизайн. 

Аnnotation. It is no doubt that planting of urban surrounding is neсessary. 

Plants play a great ornamental, ecological and sanitary role. Upright planting takes its 

place. Such trend as green walls in phytodesign and in planning of garden and park 

objects has been appeared due to the optimization of space and human desire to the 

unity with nature. 

Key words: phytostine, urbanized environment, vertical planting, phytodesign. 

Рослини і квіти відіграють важливу роль в інтер’єрі, вони задають настрій, 

створюють тепло і затишок домашньої обстановки, але часом вся ця краса 

займає досить багато місця, забираючи функціональність простору. 

Гідним конкурентом рослин у вазонах і громіздких конструкцій-підставок 

можна сміливо вважати фітостіни. 

Фітостіна як дизайнерський засіб має дуже багато переваг. Так, за 

допомогою модульного озеленення можна зонувати велику площу приміщення. 

І додати об’єму малому простору. До того ж така стіна може служити 

декорацією для проблемних місць в інтер’єрі, нівелюючи різного роду помилки 

у ремонті. Але найважливіша перевага такого зеленого декору – фітостіни 

покращують мікроклімат приміщення, адже рослини фільтрують повітря і 
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зволожують його. Для людей з проблемами респіраторної системи це просто 

знахідка. 

Почала все з французького ботаніка Патріка Бланка, який створив на 

невиразних стінах паризьких будівель вертикальні сади. Ідею міського 

озеленення швидко підхоплюється і успішно розвивається в світі. Хвиля 

популярности вертикального озеленення пройшла через Західну Європу, Азію, 

Америку і, нарешті, дійшла і до України. Сьогодні фітостіни - це ноу-хау у 

вітчизняному озелененні, що стрімко набирає популярність. У Київі та інших 

великих містах вже функціонує кілька компаній по виробництву і монтажу 

фітостін.[1] 

Урбанізоване середовище змушує людей майже весь час проводити в офісі 

або багатоповерхових квартирах. Міським мешканцям не вистачає природи, 

зелені і свіжого повітря. Саме тому фітостіни стали популярними по всьому 

світу, в тому числі і в Україні. Крім того, фітостіни є лаконічним інтер'єрним 

рішенням, що збільшує число шанувальників фітодизайну.[2] 

Що ж являє собою фітостіна? Це конструкція з металевих або пластикових 

профілів, в яку вмонтовано вузькі ящики з живими кімнатними рослинами. 

Конструкція забезпечена системою поливу і спеціальним резервуаром з 

таймером для поливу. Фітостіна є не тільки стильним рішенням для інтер'єру. 

Вона, як і кімнатні рослини, робить повітря чистішим і сприятливо впливає на 

психологічний стан тих, хто знаходиться в кімнаті з фітодизайном. Технологія 

створення фітостін дозволяє зробити дизайн стіни будь-якої форми і надати 

самій поверхні різне призначення. Наприклад, фітодизайн може стати 

покриттям основних стін, як усередині приміщень, так і на фасаді будівлі; 

можна зробити перегородки між приміщеннями або створити живі картини на 

фітостіні.[3] 

Фітостіни переважно використовують: 
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- Торгові центри, які зацікавлені в збільшенні оборотів торгівлі. 

Дослідження в США показали, що споживачі готові витрачати на 12% більше в 

тих торгових центрах, де представлений органічний природний дизайн, до яких 

відносяться і фітостіни.[5] 

- Великі компанії, які прагнуть прикрасити свій офіс і збільшити 

продуктивність праці співробітників. Крім того, фітодизайн в офісі додає 

компанії статусності і підтримує тему екологічної відповідальності. 

- Громадське харчування, роздрібні магазини, громадські місця, 

клуби. Фітостіни використовуються в оформленні інтер'єрів кафе і ресторанів, 

магазинів, салонів краси, а також фітобарів в спортклубах і клініках. 

- Можуть використовуватись для благоустрою державних приміщень 

та міського простору. Важливо відзначити, що крім естетичного ефекту, 

фітостіни можуть виконувати маскувальну і захисну функцію: вони 

приховують тріщини на фасаді, а також захищають стіни від перепадів 

температури. 

- Мешканці міст які бажають прикрасити інтер'єр свого будинку.[2] 

Незважаючи на те, що фітостіна виглядає громіздкою і складною 

конструкцією, її збірка досить проста. Основа фітостіни - металевий, дерев'яний 

або пластиковий каркас, який встановлює на відстані 5-8 см від стіни. Цей 

каркас утримує розташовані поруч один з одним ящики з ґрунтом і системою 

поливу.[4] 

Фітостіни бувають з живих, штучних і стабілізованих рослин. Серед живих 

рослин найчастіше використовують: аспарагус, епіпремнум, папоротники, 

пеперомія, спатифіллум, сциндапсус, традесканції, філодентрон, фіттонія, 

хлорофітум.[5] 

Виходячи з вище перерахованих фактів, можна зробити висновок, що 

фітостіни набувають значної популярності по всьому світі не винятком в цьому 

стала і Україна. Фітостіни стають окремим видом вертикального озеленення і 
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використовуються як в фітодизайні так і в озелененні територій будинків, 

малих садів та інших садово-паркових об’єктів. Саме тому зелені стіни є 

актуальними для озеленення і благоустрою сучасного урбанізованого 

середовища. 
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МАКЕТ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ  
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Анотація. На основі компетентнісного підходу розглянута доцільність 

виготовлення макету як засобу стимулювання активного творчого мислення, 

розвитку уяви та креативності в процесі викладання студентам навчальної 

дисципліни «Озеленення населених місць».  

Annotation. Basing on the competence approach the relevance of making 

model as  stimulating meаn of active and creative thinking and developing of 

imagination in process of teaching  by students the discipline "Greening of 

settlements" was considered. 

Ключові слова: компетентність, озеленення, макет, об’ємно-просторове 

бачення, творчий підхід. 
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Key words: competence, landscaping, layout, three-dimensional vision, 

creativity. 

 Останнім часом в Україні активізувалися дослідження питання 

запровадження компетентнісного підходу в освіті. Дедалі більше педагогів-

дослідників та освітян-практиків звертаються до ідей компетентнісного підходу 

як одного з провідних напрямів удосконалення вітчизняної системи освіти. 

Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу накопичення нормативно 

визначених знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку здатності 

практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних 

ситуаціях.[1] 

Професійно підготовлені молодші спеціалісти лісового господарства 

після вивчення навчальної дисципліни «Озеленення населених місць» повинні 

володіти сукупністю знань про роль зелених насаджень, сучасне планування 

об’єктів озеленення, вирощування декоративного садивного матеріалу, 

основами квітникарства і рекреаційного облаштування лісових масивів, вміти 

планувати озеленення і благоустрій об’єктів різного призначення і мати 

елементарні практичні навички з розробки проектів озеленювальних робіт. 

Вивчення теоретичного матеріалу згідно навчальної  програми дає 

змогу підійти до вирішального етапу закріплення засвоєних знань у вигляді 

складання проекту озеленення  окремого об’єкта, проектування  композицій  з 

деревно-чагарникових порід, квітників, газонів, малих архітектурних форм, 

доріжок і площадок. 

  Сучасні тенденції освітнього процесу в вищих школах вимагають 

компетентністного підходу та застосування засобів навчання, які стимулюють 

у студентів активне творче мислення і креативність. Таку задачу вирішує 

виготовлення макету. 

 Макет дозволяє створити виріб в об’ємі та перевірити об’ємно-

просторове рішення. Ці властивості  дозволяють використовувати його не 
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лише на завершальному етапі проектування, але й, головним чином, у процесі 

проектування.  

Макет— своєрідна експериментальна модель майбутнього об’єкта, на 

якій можна перевіряти різні варіанти композиції або створювати нові. 

Після вивчення теоретичної частини дисципліни «Озеленення 

населених місць» студенти переходять до підготовчого етапу макетування- 

аналізують перелік об’єктів проектування та визначаються з ідеєю 

оформлення. В цьому їм допомагають  використані  з метою підвищення 

ефективності навчального процесу відеоматеріали з озеленення різних 

об’єктів (лісопарків, гідропарків, пам’яток садово-паркового мистецтва, 

заповідників, рекреаційних зон, промислових підприємств, курортів та ін.), 

слайди, фотоальбоми, технічні засоби навчання, екскурсії в дендропарки, 

парки і сквери для ознайомлення з основними видами і формами зелених 

насаджень. 

Після підготовчого етапу студенти визначаються з матеріалами 

(дерево, тканина, неткані матеріали, пряжа, шнури, нитки, метал, пластмаса, 

шкіра, глина, камінь тощо), інструментами, вибирають масштаб (здебільшого 

зменшення) та ступінь деталізації. 

До кожного макету студенти  застосовують індивідуальний підхід - 

використання основної колірної теми, плюс незвичайні деталі, які дозволяють 

зробити оформлення неординарним. Жоден з макетів не схожий на інший, в 

кожному з них студенти намагаються  реалізувати естетичні і практичні 

рішення. 

Процес виготовлення макету складається з: 

1) визначення конструктивних особливостей макета; 

2) розбивки макета на прості у виготовленні складові; 

3) виготовлення конструкційних елементів макета; 

4) з’єднання об’ємних елементів макета; 
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5) остаточного з’єднання окремих елементів. 

Завершальний етап макетування складається з обґрунтування студентом 

матеріалів для виготовлення макета, аналізу естетичних характеристик 

об’єкту, дослідження конструктивних особливостей макета, визначення 

доцільності використання певного масштабу. 

Висновки: виготовлення макетів різних об'єктів озеленення допомагає  

сформувати у студентів творчий підхід до проектування на основі 

практичного вивчення та засвоєння основних теоретичних знань з озеленення 

різних об'єктів, методів та способів компонування зелених композиції, малих 

архітектурних форм, різних форм використання  матеріалів та 

розвиває об’ємно - просторове бачення й образне мислення, що забезпечує 

компетентнісний підхід при підготовці молодшого спеціаліста лісового 

господарства. 
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АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ЛЕГКИХ ДЕРЕВИННИХ ПЛИТНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

 

Анотація. Проведено аналіз конструкцій легких деревинних плитних 

матеріалів. Встановлено, що дослідження щодо зменшення ваги плит 

тривають, а отримання конкурентних конструкцій легких плит для меблевого 

виробництва залишається актуальним. 

Annotation. Analysis of lightweight wood boards constructions was carried 

out. It has been established that researches of boards weight reduction continue, and 

the obtaining of competitive constructions of lightweight boards for furniture 

production remains relevant. 

Ключові слова: конструкція, легка плита, деревинний матеріал, 

щільність, технологія.  

Key words: construction, lightweight board, wood material, density, 

technology. 

Через надмірну експлуатацію лісів на даний час багато досліджень 

направлені на те, щоб зменшити кількість деревинної сировини у плитних 

композитах, замінивши її альтернативними матеріалами та зменшити затрати 

на виробництво не погіршуючи механічних властивостей цих композитів [1-3].  

Одним із можливих напрямків зменшення затрат сировини є зменшення 

ваги плитних композитів. Тому останнім часом все більше уваги приділяється 

легким стружковим плитам, щільність яких згідно CEN/TS 16368 менше 

600 кг/м3 [4]. Крім того, існує сучасна тенденція в дизайні меблів щодо 
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використання деталей зі збільшеною товщиною, а це додатково збільшує попит 

на матеріали зі зниженою вагою. 

На даний час відомо багато способів досягнення легкої конструкції плит. 

Зокрема у Німеччині була розроблена технологія безперервного виробництва 

тришарових плит, щільністю менше 400 кг/м3 із середнім шаром із спіненого 

полістиролу та з зовнішніми шарами з стружкових або волокнистих плит [5, 6]. 

Стверджується, що механічні характеристики таких панелей можна змінювати 

в досить широких межах зміною режимних параметрів [7]. Але такі плити є 

швидше теплоізоляційними, ніж конструкційними.  

Зменшення ваги плит може бути досягнуто за рахунок створення 

внутрішніх повітряних порожнин в процесі їх виробництва [8]. Канадська 

компанія «Cedarcrest Wood Products» освоїла випуск легких стружкових плит 

підвищеної товщини, в середині яких є поздовжні циліндричні порожнини. Ці 

плити успішно використовуються як середній шар при виготовленні легких 

тришарових панелей з різним облицюванням. Однак вони є досить громіздкими 

на вигляд.  

У конструкції тришарової панелі, запропонованої шведськими фахівцями, 

застосовується тільки масивна деревина [9]. Для зовнішніх шарів використані 

склеєні з ламелей тонкі меблеві щити, а між ними, з рівномірними проміжками, 

розташовані профільовані бруски. Ці панелі, призначені для виготовлення 

меблів і елементів інтер’єру і здатні нести значне навантаження.  

В Австрії була розроблена легка панель з деревини (торгова марка 

Dendrolight®) з пористим середнім шаром, порожнини в якому утворюються за 

рахунок численних пропилів. Незважаючи на порівняно невисоку щільність 

300-400 кг/м3, панелі мають хороші механічні та експлуатаційні характеристики 

[10]. На жаль, їх виробництво виявилося досить енергоємним і дорогим.  

Ще одним способом зменшення ваги плит є використання рослинної 

сировини [11-13]. Зокрема D. Dziurka та ін. [12] для виготовлення легких плит 
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використовують солом’яні частинки та пінополістирол у середньому шарі 

плити. Однак, такі плити на даний час тільки досліджуються. 

Висновок. Незважаючи на велику кількість запропонованих конструкцій 

і способів виготовлення легких плитних матеріалів, дослідження щодо 

зменшення ваги плит тривають. А отримання конкурентних конструкцій легких 

плит для меблевого виробництва залишається актуальним. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОСІЧНИХ РОБІТ НА ЗАСАДАХ 
ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ 

 

Анотація. На основі проведених досліджень технологічних процесів 

лісосічних робіт з’ясовано основні варіанти їх практичної реалізації у 

різноманітних виробничих умовах. За основний критерій для вибору 

технологічних процесів лісосічних робіт рекомендовано використовувати 

комплексний критерій. 

Summary. On the basis of conducted researches of technological processes of 

forestry works the basic variants of their practical realization in various industrial 

conditions are determined. It is grounded to carry out a selection of technological 

processes of forestry works on the basis of the developed complex criterion. 

Ключові слова: технологія, логістика, ефективність, продуктивність, 

лісосічні роботи. 

Keywords: technology, logistics, effectiveness, productivity, forest harvesting  

works. 

Дослідження технологічних процесів лісосічних робіт дають змогу 

науково узагальнювати їх стан і створювати передумови підвищення 

ефективності вибору технологічних процесів лісосічних робіт для підприємств 

лісового комплексу на рубках головного користування та рубках формування і 
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оздоровлення лісів на засадах виробничої логістики [1]. Крім того, можна 

розраховувати резерви підвищення продуктивності устатковання, виявляти 

можливості конкретних заходів для підвищення ефективності робіт на етапі 

проектування технології лісозаготівлі, створювати сприятливі умови для 

лісовідновлення та збереження навколишнього середовища.  

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що фахівцями 

активно досліджуються концептуальні засади розвитку логістичних послуг в 

системі ведення лісового господарства та розробляються науково-практичні 

рекомендації щодо розвитку логістики, які включають: виявлення джерел і 

резервів розвитку ринку логістичних послуг; орієнтацію потенціалу 

логістичних послуг на досягнення цільових напрямів її розвитку; включення 

логістичної діяльності в загальну концепцію управління підприємством 

лісового господарства. Виробничу діяльність, зокрема лісосічні роботи 

розглядаємо як складну систему, для якої виникає необхідність сформувати та 

розробити логістичні принципи виконання робіт. Варіант прийняття 

ефективного рішення Е для m можливих технологій Т1, Т1, …, Тm, враховуючи, 

що у підприємства лісового господарства є n допустимих станів (стратегії)  S1, 

S2, …, Sn. 
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Формування та розроблення логістичних принципів для лісосічних робіт 

доцільно проводити виходячи з концептуального підходу корпоративного 

менеджменту на підприємстві. Запропоновано розглянути розширення переліку 

цих принципів з врахуванням сучасних змін економічних систем в лісовому 

господарстві. Не можна заперечувати, що в сучасному бізнес середовищі 
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підприємства лісового господарства розпочнуть здійснювати свою діяльність 

на основі розвитку логістичних функцій, щоб досягати своїх комерційних цілей 

з мінімальними витратами часу і ресурсів, що вимагає у свою чергу зміну 

корпоративної стратегії, тактики та технології виконання лісосічних робіт. 

Встановлено, що складова логістики у діяльності підприємств лісового 

господарства достатньо висока, так як вона охоплює всі сфери виробничої 

діяльності лісосічних робіт: технологію виконання лісосічних операцій, 

складування, транспортування, фізичний розподіл лісоматеріалів, управління 

закупівлями і запасами, інформаційне забезпечення. Фахівці визнають, що 

витрати на логістику під час виконання лісосічних робіт досягають третьої 

частини загальних витрат на заготівлю лісоматеріалів.  

Тому, технологічний процес лісосічних робіт повинен бути спрямованим 

на ефективну діяльність лісового господарства на засадах принципів логістики, 

і якщо на конкурентному ринку виникають проблеми невідповідності попиту і 

пропозиції, то, перш за все, виникає необхідність знизити виробничі витрати 

[2]. Отже, виникає необхідність реалізації логістичної концепції, яка здатна 

привести до скорочення тривалості виробничого циклу лісосічних робіт 

шляхом її оптимізації технологічного процесу і термінів їх виконання, 

скорочення запасів круглих лісоматеріалів і готової продукції, підвищенню 

конкурентоспроможності і впровадження інноваційних процесів. 

Впровадження принципів логістики в лісовому господарстві вимагає 

розгляду концепції логістики, як систему поглядів, розуміння явищ і 

процесів [3].  

Запропонована новизна логістичного підходу щодо матеріальних потоків 

у лісовому господарстві полягатиме, перш за все, у зміні пріоритетів між 

різними видами діяльності на користь посилення значущості діяльності з 

управління матеріальними потоками шляхом підвищення ефективності 

технологічного процесу. Система поглядів на ефективну господарську 
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діяльність підприємства шляхом оптимізації технологічних процесів є 

концепцією логістики у сучасних економічних умовах діяльності підприємств 

лісового господарства. Відомі логістичні концепції дозволяють сформувати 

таке трактування узагальнених основних принципів логістики: 

1.  Принцип системного підходу. 

2.  Відмова від використання універсального технологічного та 

підіймально-транспортного устатковання (в користь спеціального). 

3.  Наскрізний облік логістичних витрат протягом усього логістичного 

ланцюжка. 

4.  Здатність логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності 

навколишнього середовища. 	

5.  Розвиток послуг логістичного сервісу на сучасному рівні.	

6.  Діджиталізація (“оцифровування”) технологічних процесів, створення 

сучасних умов праці. 

Виконавши детальний аналіз логістичних принципів виконання 

лісосічних робіт, стає зрозумілим, яким потенціалом щодо підвищення 

ефективності володіє технологія лісосічних робіт на засадах виробничої 

логістики (рис. 1).  

Підвищення ефективності вибору технологічних процесів лісосічних 

робіт для підприємств лісового комплексу запропоновано виконати шляхом 

розроблення і застосування методики оцінювання ефективності технологічних 

процесів на основі комплексного критерію.  

На основі аналізу відомих процесів лісосічних робіт запропоновано 

методику оцінювання ефективності та вибору технологічних процесів 

лісосічних робіт за комплексним критерієм ефективності, що враховує як 

продуктивність і витрати технологічних процесів лісосічних робіт, так і якісні 

характеристики заготівлі круглих лісоматеріалів. 
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Рис. 1.  Відбір і оцінювання технологій лісосічних робіт на основі 

факторів впливу та логістичних принципів 

Запропоновано комплексний критерій К, що враховує продуктивність за 

показником напрацювання систем лісосічних машин та устатковання, прямі 

експлуатаційні витрати на лісосічних роботах і якість заготовлених круглих 

лісоматеріалів, які представляють собою векторний критерій K
r

=(К1, К2, К3). 

Оскільки технологічні процеси лісосічних робіт мають безліч варіантів 

(альтернатив) V={VA,VB,VC,VD,VE}, тому багатокритеріальна задача вибору 

найбільш ефективного технологічного процесу зводиться до одноцільової.  

Отримання найбільш ефективного технологічного процесу здійснюється 

на основі процедури прийняття рішення з застосуванням комплексного 

критерію. Розрахунок комплексного критерію ефективності методом згортання 

(метод Гермейера) полягає в переході від векторного критерію до скалярного 

шляхом утворення сумарного монопоказника. При цьому складається одна 

функція, аргументами якої є компоненти вектора корисного ефекту. 

Комплексний критерій в даному випадку утворюється у вигляді деякої суми 

критеріїв. Таким чином, для вибору найкращої альтернативи досить вирішити 
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багатоцільову задачу, яка може бути зведена до задачі скалярної оптимізації з 

використанням функції виду  

)(vKK
i

iiå= l ,                                                     (2) 

де li – коефіцієнт значимості i-го показника. Зазвичай 1
1

=å
=

n

i
il . 

З метою підвищення достовірності та точності прийняття рішень 

пропонується одночасно з описаною методикою виконувати експертний аналіз і 

SWOT-аналіз. Експертний аналіз дозволяє виявити резерви підвищення 

ефективності, здійснити розрахунок коефіцієнтів важливості та оцінити 

перспективність розвитку розглянутих технологічних процесів лісосічних 

робіт. SWOT-аналіз – це визначення сильних і слабких сторін розвитку 

процесу, а також можливостей і загроз, що виходять з найближчого оточення 

(зовнішнього середовища). Методика SWOT-аналізу являє ефективний, 

доступний і дешевий спосіб оціннювання стану проблемної ситуації в 

організації. З її допомогою також можна оцінити перспективи розвитку 

впровадження нових технологічних процесів лісосічних робіт. 

Логічна схема реалізації моделі заготівлі деревини представляє логічну 

структуру моделі функціонування системи і вказує впорядковану в часі 

послідовність виконання операцій. На підставі розробленої концептуальної 

блокової моделі і математичних співвідношень розроблена логічна схема 

реалізації аналітичної моделі розрахунку комплексного критерію ефективності 

варіантів технології виконання лісосічних робіт. 

Для створення програми аналітичного моделювання розроблено алгоритм 

і блок-схему логічної послідовності дій, які повинні бути реалізовані на 

комп’ютері для отримання потрібних характеристик матеріального потоку або 

операцій. Завершальним етапом створення програми є опис її структури на 

обраній мові програмування, процес встановлення програмного забезпечення 

на комп’ютер і налагодження отриманої програми безпосередньо на 
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комп’ютері. Оброблення інформації проводилася за допомогою математичного 

апарату – програми EXCEL. 

Висновки: В якості показників ефективності для обґрунтування 

застосування допустимих варіантів технологічних процесів лісосічних робіт 

рекомендується використовувати продуктивність устатковання, витрати на 

заготівлю 1 м3 деревини та характеристики якості лісоматеріалів, що 

визначають їх ліквідну вартість. Запропоновані показники є доступними у 

звітності підприємств або можуть бути отримані на основі спостережень та 

вимірювання під час виконання лісосічних робіт. 

За основний критерій під час вибору технологічних процесів лісосічних 

робіт рекомендовано використовувати комплексний критерій, що враховує 

зазначені показники. 
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Анотація. Приведені результати дослідження залежності 

інтенсивності нагрівання пиломатеріалу в сушарках від часу нагрівання, 

температури повітря в сушарці і  вологості деревини, які можуть бути 

використані в системах запобігання виникненню ризиків загоряння деревини в 

процесі її сушіння. 

Annotation.  The results of the study of the dependence of the intensity of 

heating the sawn timber in the dryers from the time of heating, the temperature of the 

dryer in the dryer and the humidity of the wood, which can be used in systems  

to prevent the risk of fire wood during its drying, are presented. 

Ключові слова: Сушарка, деревина, інтенсивність,  нагрівання, 

температура,  ризик,загоряння,інформація, дослідження, експеримент, модель, 

система.   

    Key Words: Drying, wood, intensity, heating, temperature, risk, ignition, 

information, research, experiment, model, system. 

              Для запобігання загоряння деревини під час сушіння необхідно володіти 

інформацією про кількісний вклад того чи  іншого фактора в швидкість 

нагрівання деревини, що дозволить удосконалити режими сушіння та 

розробити пожежобезпечний алгоритм роботи автоматики сушарки.  Проведено 

дослідження інтенсивності нагрівання пиломатеріалу в робочому об’ємі 

сушарки. Були вибрані фактори, що впливають на інтенсивність нагрівання 

деревини: час нагрівання (Т) і температура (t) повітря в сушарці, вологість 

деревини (W). 

  Для одержання математичної моделі залежності інтенсивності (Y) 

нагрівання деревини в сушарці  від  перерахованих вище факторів було 

розроблено план  повного факторного експерименту (ПФП 23).    

      Для  дослідження була  вибрана  деревина  сосни, яка найлегше 

піддається  термічному  розкладу. Для   вивчення  процесу  нагрівання 
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деревини в тіло зразків розмірами   40×40×10 мм  із   сухої  сосни  

установлювали малоінерційні термопари хромель-копель (ХК). 

Згідно з планом  проведення експериментів, зміну  внутрішньої  

температури   зразка  деревини   вивчали  на  зразках  8%  і  25%   абсолютної  

вологості   та  при  температурах   нагрівання  деревини  100 ˚С   і  180 ˚С.    З 

цією метою використовували  сушильну  шафу.     Зразки,    з  розміщеними  в  

них  термоелектричними   датчиками  температури,  вносили в  сушильну  

шафу  після  її  розігрівання.   Вологість  зразків  визначали кондуктометричним   

вологоміром.   Внутрішню   температуру  зразків  вимірювали      приладами 

типу  DT-838.  

     За результатами досліджень отримана лінійна модель  залежності 

інтенсивності (Y) нагрівання деревини в сушарці  від  перерахованих вище 

факторів у нормалізованих позначеннях: 

                               (1)                                                                                                                          

        При переході  до натуральних значень модель має  такий вигляд: 

                                                 (2)       
Аналізуючи отриману модель (2), можна спостерігати, що в процесі 

сушіння найбільшою мірою на швидкість наростання температури деревини 

впливає час сушіння (Т), що визначає особливу важливість контролю 

тривалості циклів включення нагрівальних елементів як при ручному, так і при 

автоматичному режимах сушіння. 

     Результати досліджень можуть бути використані при розробці 

алгоритму для систем автоматичного регулювання процесу сушіння 

пиломатеріалів з метою запобігання виникненню ризиків загоряння деревини та 

поліпшення якості сушіння. 

                   Використані джерела літератури  
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ 
ПРИ ЗОВНІШНІЙ ДІЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛУМ’Я 

      
Анотація. Досліджено вплив вогнезахисних покриттів на основі 

неорганічних та органічних речовин на ефективність захисту деревини за 

показником втрати маси і приросту температури димових газів. 

Annotation. The influence of flame retardant coatings on the basis of 

inorganic and organic substances on the effectiveness of wood protection in terms of 

weight loss and temperature increase of flue gases has been investigated. 

 Ключові слова: вогнестійкість, покриття , антипірени , деревина, втрата 

маси, обвуглювання, температура, полум’я, оброблення поверхні. 

Key words: fire resistance, coating, fire retardants, wood, mass loss, 

carbonization, температура, half-moon, surface treatment. 

На сьогоднішній  день важливою проблемою в галузі деревообробки 

виникла проблема захисту деревини від загоряння. Вона є однією із 

найдавніших наукових та практичних проблем, яка постійно вимагала і вимагає 

успішного свого розв’язання. Деревина є екологічно чистим  матеріалом, що 

має свої відмінні декоративні характеристики, яких потребує сучасна 

будівельна індустрія. Разом з тим, деревина – є горючим, а відповідно, і 

пожежонебезпечний матеріалом. 

З метою виключення недоліків пожежно – технічних характеристик 

деревини були розроблені ряд засобів для зниження горючості, покращення  

вібростійкості, гідростійкості, корозостійкості, атмосферостійкості.  

Дослідження направлені  на розробку нового компонентного складу речовини, 

яка дозволить покращити властивості деревини в умовах високих температур, 

агресивного навколишнього середовища. 
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Мета дослідження – визначити особливості вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій  при обробленні покриттями різної природи, а також встановити 

стійкість до дії високої температури  горіння металевих запалювальних 

речовин. 

Матеріали та методика дослідження. Для встановлення групи горючості 

деревини, вогнезахищеної  покриттям, використовували зразки деревини 

розміром 150х60х30 мм, які оброблювали покриттями на основі неорганічних  

речовин. 

Для дослідження ефективності вогнезахисту при дії 

високотемпературного полум’я при горінні металу використовували модельні 

зразки дерев’яних конструкцій виготовлених з деревини товщиною дошки 19 

мм середніми розмірами 190х155 мм і висотою 140 мм: а) необроблений зразок 

; б) вогнезахищені зразки – зразки тари – було оброблено вогнезахисними 

покриттями: на органо – мінеральній основі, на неорганічній основі, 

вогнезахисним  геоцементним   жаростійким покриттям з тепловідбивним 

екраном . 

У якості пального використовувалась магнієва стружка, при горінні якої 

виділяється температура 2200°С[3]. 

Підпалювали пальне і зразок дерев’яної тари витримували у полум’ї 

пального протягом часу вигоряння та до відсутності самостійного горіння і 

тління.   

Результати дослідження. Для встановлення вогнезахисної ефективності 

при розробленні покриттів були проведені дослідження щодо визначення групи 

горючості деревини при її обробленні зазначеними композиціями. Результати 

досліджень з визначення втрати маси зразків (Δm,%) та приросту максимальної 

температури газоподібних продуктів горіння (Δt,°С) зразків вогнезахищеної 

деревини, проведених у лабораторних умовах. 
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Дослідження показали, що вогнезахищена деревина витримала 

температурний вплив і відноситься до важкогорючих матеріалів за показником 

втрати  маси. При початковій температурі газоподібних продуктів горіння 

Т=200°С, при дії полум’я пальника на захищений зразок неорганічним 

покриттям (крива 1), температура газоподібних продуктів горіння становила Т≤ 

260°С, а втрата маси не перевищила 2,9% . Ще більшу ефективність показали 

зразки, які було оброблено геоцементним жаростійким покриттям із 

тепловідбивним екраном  (крива 2) з втратою маси 2,5% та покриттям на органо 

– мінеральній основі (крива 3) (рис.1). 

 
Рис .1. Динаміка наростання температури димових газів 

Враховуючи, що температура  горіння металевих запалювальних 

пристроїв значно перевищує температуру горіння газового пальника, для 

встановлення ефективності вогнезахисту деревини були проведені натурні 

випробування на об’єктах, зокрема, модельних зразках дерев’яних  

конструкцій. 

Проведені натурні випробування покриттів на модельних зразках 

дерев’яних  будівельних конструкцій при дії полум’я магнію показали: 

- необроблений модельний зразок , здатний до займання та 

поширення полум’я  поверхнею після запалювання його модельним вогнищем, 

глибина обвуглювання в окремих місцях досягала 15 – 17 мм; 

- модельний зразок  оброблений органо – мінеральним захисним 

покриттям, після вигорання модельного вогнища не горів, відповідно і не 
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відбувалося руйнування  конструкції, при цьому зафіксовано спучення 

захисного покриття,яке запобігало проходженню високої температури до 

матеріалу,а обвуглювання деревини відбулося на глибину 1 мм; 

- модельний зразок  оброблений захисним покриттям на неорганічній 

основі після вигорання також не горів, при цьому зафіксовано відшарування та 

осипання захисного покриття від деревини на окремих ділянках під час 

термічної дії, а у місцях горіння магнію зафіксовано обвуглювання деревини на 

глибину 4- 4,5 мм; 

-   модельний зразок  дерев’яної  конструкції  оброблений 

геоцементним жаростійким покриттям з тепловідбивним екраном, після 

вигорання не горів,але зафіксовано здуття та відшарування захисного покриття 

від деревини під час дії полум’я, а у місцях горіння магнію зафіксовано 

обвуглювання деревини на глибину 4 - 5мм.   

За результатами досліджень, встановлено, що час вигорання дерев’яних 

конструкцій залежить від швидкості та процесу обвуглювання табл.1 

1. Швидкість вигоряння  необроблених  та оброблених зразків тари 

Зразки Втрата   

маси 

Δm,кг 

Час 

випробува

ння 

t,с 

Площа 

пошкодження 

S,м 

Швидкість 

вигоряння 

зразка 

v,кг/(м2.с) 

необроблений; 

оброблений: 

органо-

мінеральним 

покриттям; 

вогнезахисним  

покриттям на 

0,283 

 

0,020 

 

 

0,048 

 

720 

 

720 

 

 

720 

 

0,026 

 

0,025 

 

 

0,021 

 

0,0151 

 

0,0010 

 

 

0,0032 
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неорганічній 

основі ; 

геоцементним 

жаростійким 

покриттям з 

тепловідбивним 

екраном 

 

 

0,051 

 

 

 

720 

 

 

0,019 

 

 

0,0037 

 

Як  видно з табл.1, швидкість вигоряння для необробленої деревини 

знаходиться у межах 0,0151 кг/(м2.с), що перевищує значення при займанні від 

вуглеводневого полум’я, яка складає 0,011 кг/(м2.с). Відповідно значення 

швидкості вигоряння деревини обробленої вогнезахисними  покриттями теж 

підвищується, зокрема для неорганічних покриттів, які утворюють пористий 

низько спучений шар,що здатний пропускати більшу кількість тепла,ніж органо 

– мінеральні. 

В табл.2 наведено результати визначення швидкості обвуглювання та час 

впливу полум’я магнію на поверхню вогнезахищеної деревини. 

2. Час впливу полум’я магнію на поверхню вогнезахищеної деревини 

Зразки Швидкість 

обвуглювання, 

мм/хв. 

Час впливу полум’я 

магнію на поверхню 

матеріалу t,хв. 
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необроблений; 

оброблений органо-

мінеральним захисним 

покриттям; 

неорганічним 

вогнезахисним покриттям; 

геоцементним 

жаростійким покриттям з 

тепловідвідним екраном 

2,015 

0,148 

 

 

0,430 

 

0,497 

16,2 

6,75 

 

 

12,81 

 

11,07 

         

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлена 

ефективність застосування сумішей неорганічних та органічних речовин у 

якості вогнезахисних покриттів для деревини, зокрема:  

1.  При  температурному впливі стандартного полум’я  пальника на 

зразки, які були оброблені покриттями на основі неорганічних речовин, втрата 

маси і температури газоподібних продуктів горіння не перевищувала 

нормованого значення, але захист потребує нанесення на будівельну 

конструкцію значної товщини захисного шару; 

2.  Для зразка обробленого покриттям на органо-мінеральній основі, за 

рахунок утворення спученого шару коксу, значно підвищується вогнестійкість 

деревини при меншій витраті покриття; 

3. Натурні випробування  на модельних зразках дерев’яних  будівельних 

конструкцій при дії полум’я магнію показали, що покриття на основі 

неорганічних речовин витримують високу температуру, однак з часом стають 

жорсткими, що призводить до втрати адгезійних  властивостей, відшарування  і 

осипання, натомість органо - мінеральне покриття, за рахунок утворення 

спученого шару, ефективно  запобігло  проходження  високої температури до 

матеріалу, що вплинуло на швидкість та глибину обвуглювання. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЇВ У 
ВИРОБНИЦТВІ ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИТІВ 

 
Анотація: Наведено обсяги світового виробництва та споживання 

деревинних композитів. Проаналізовано переваги та недоліки 

термореактивних та термопластичних клеїв. Запропоновано використання 

термопластичних клеїв у виробництві деревинних композитів. 

Annotation: The volumes of world production and consumption of wood 

composites are given. The advantages and disadvantages of thermosetting and 

thermoplastic adhesives are analyzed. The uses of thermoplastic adhesives in the 

production of wood composites are proposed. 

Ключові слова: деревинні композити, термореактивні та термопластичні 

клеї, токсичність. 

Key words: wood composites, thermosetting and thermoplastic adhesives, 

toxicity. 

Клеї відіграють головну роль у виробництві деревинних композиційних 

матеріалів (стружкових плит, волокнистих плит, волокнистих плит середньої 

щільності, плит OSB, фанери тощо). Якість склеювання, а отже, властивості 
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деревинних композитів визначаються в основному типом і якістю клеїв. Тому 

розвиток деревинних композитів завжди пов'язаний з еволюцією клеїв і смол. 

Таблиця 1 
Світове виробництво та споживання деревинних композитів [3] 

Тип матеріалу Виробництво (м3) Споживання (м3) 

Стружкові плити 110,937,000 110,355,000 

Плити MDF 95,922,000 94,474,000 

Фанера 156,851,000 153,310,000 

Деревинно-композиційні матеріали 399,368,000 393,196,000 

 

За даними ФАО (FAOSTAT) [3] у табл. 1, обсяги виробництва і 

споживання деревинних композитів є практично однаковими. Із зростанням 

кількості населення на планеті обсяги виробництва і споживання композитів й 

надалі зростатимуть. Отже, попит на клеї для деревини також зростатиме. У 

2015 році світовий ринок клеїв для деревини оцінювався в 1,96 млн. тонн. 

У виробництві деревинних композитів у даний час використовується 

велика різноманітність клеїв. Термореактивні смоли на основі формальдегіду 

(феноло-формальдегідні (PF), карбамідо-формальдегідні (UF)), являють собою 

найбільший об'єм в загальній частці клеїв для деревини. Однак їх головним 

недоліком є викиди формальдегіду. Доведено, що виділення формальдегіду 

може привести до пошкодження органів дихання, очей та нервової системи і 

навіть призвести до раку та лейкемії. Всесвітня організація охорони здоров'я 

(World Health Organization) [7] також недавно прийшла до висновку, що 

формальдегід є канцерогеном для людини. 

Тому зменшення токсичності деревинних матеріалів має величезне 

значення для довкілля, а особливо для здоров’я людини. Впродовж останніх 

років стали жорсткішими вимоги до виробів, з якими контактує людина, а 

також до тих матеріалів, які використовуються для їх виготовлення. Тому, із 

збільшенням попиту на деревинно-композиційні матеріали, зокрема фанери, 
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спостерігається підвищене зацікавлення у їх екологічних та економічних 

показниках. Відповідно виникає потреба у пошуку нових клейових матеріалів. 

Однією з можливостей зменшення токсичності клеїв є часткова заміна 

токсичних продуктів, що містять формальдегід, природними, екологічно 

чистими речовинами, такими як дубильні речовини, лігнін, крохмаль і т. д. 

Однак, повна відсутність токсичності клеїв можлива лише за наявності 

термопластичних клеїв, таких як поліетилену високої щільності, поліетилену 

низької щільності, поліпропілену, полістиролу [1, 2, 4–6]. 

Висновки. У світі зростає тенденція до збільшення обсягів 

виготовлення та споживання деревинних композитів. Застосування 

термопластичних клеїв у виробництві деревинних композитів, покращує їх 

технологічні та екологічні показники, тим самим підтверджуючи можливість 

використання замість традиційних карбамідо- та фенолоформальдегідних клеїв. 

В цілому, термопластичні клеї мають хорошу перспективу для застовування їх 

у виробництві деревинних композитів. 

Список використаних джерел 

1. Fang, L., Chang, L., Guo, W., Chen, Y., Wang, Z. (2012). Manufacture of 
environmentally friendly plywood bonded with plastic film. Forest Products Journal, 
63 (7/8), 283–288. https://doi.org/10.13073/FPJ-D-12-00062. (in English). 

2. Fang. L., Chang, L., Guo, W., Ren, Y., Wang, Z. (2013). Preparation and 
characterization of wood-plastic plywood bonded with high density polyethylene 
film. European Journal of Wood and Wood Products, 71, 739–746. 
https://doi.org/10.1007/s00107-013-0733-0. (in English). 

3. FAO Statistics. (2015). Yearbook of Forest Products. [Електронний ресурс]. 
–Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf.  

4.  Lustosa,  ECB,  Del  Menezzi,  CHS,  de  Melo,  R.R.  (2015).  Production  and  
properties of a new wood laminated veneer/high-density polyethylene composite 
board. Materials Research, 18 (5), 994–999. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1516-
1439.010615 (in English). 

5. Song, W., Wenbang, W., Congrong, R., Shuangbao, Z. (2016). Developing 
and evaluating composites based on plantation eucalyptus rotary-cut veneer and high-
density polyethylene film as novel building materials. BioResources, 11 (2), 3318–
3331. (in English). 

http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf


ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

313 
 

6. Song, W., Wenbang, W., Xuefei, L., Shuangbao, Z. (2017). Utilization of 
polypropylene film as an adhesive to prepare formaldehyde-free, weather-resistant 
plywood-like composites: Process optimization, performance evaluation, and 
interface modification. BioResources, 12 (1), 228–254. (in English). 

7. World Health Organization. (2004). IARC classifies formaldehyde as 
carcinogenic to humans. International Agency for Research on Cancer. 
[Електронний ресурс]. –Режим доступу: www.iarc.fr/ENG/Press-Releases/archives 
/pr153a.  
 

УДК 674-419.3 
 

Ірина Іванівна Салабай 
НЛТУ України, асистент, канд. техн. наук; м. Львів, Україна 

Роман Григорович Салабай 
НЛТУ України, доцент, канд. техн. наук; м. Львів, Україна 

 

ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ ФОРМАЛЬДЕГІДУ У ФАНЕРІ 
 

Анотація. З метою зменшення вмісту формальдегіду у фанері, склеєній 

карбамідоформальдегідними клеями, до клейової композиції додавали 

деревинний волокнистий шлам. Волокнистий шлам характеризується високим 

вмістом лігніну, який під час взаємодії з формальдегідом у смолі зв’язує його, 

що призводить до зменшення вмісту вільного формальдегіду в клейовій 

композиції і, відповідно, до зменшення вмісту вільного формальдегіду у фанері. 

Annotation. Urea-formaldehyde adhesives were filled with wood fiber sludge in 

order to reduce the formaldehyde content of plywood. The fiber sludge is characterized 

by a high content of lignin, which interacts with formaldehyde in the resin and 

chemically binds it, which leads to a reduction of free formaldehyde content in 

adhesive composition and, accordingly, reduction of free formaldehyde content in the 

plywood. 

Ключові слова: фанера, карбамідоформальдегідний клей, деревинний 

волокнистий шлам, режим склеювання, вміст формальдегіду у фанері, 

міцність фанери на зріз. 
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for gluing, formaldehyde content in plywood, shear strength of plywood. 

 

Вміст формальдегіду у фанері можна зменшити або усунути у процесі її 

виготовлення шляхом оптимізації технологічних параметрів склеювання шпону 

і цілеспрямованим хімічним, фізичним чи комбінованим модифікуванням клеїв, 

зокрема, їх наповненням. Для наповнення клеїв на основі карбамідо-

формальдегідних смол найчастіше застосовують деревинне або житнє борошно, 

додавання яких збільшує собівартість матеріалу. Тому пошук нових речовин 

для модифікування клеїв є досить актуальним, насамперед, залучення для цього 

невикористовуваних відходів виробництв, зокрема, деревинного волокнистого 

шламу – відходів обігових вод виробництва волокнистих плит мокрим 

способом [1]. Мета дослідження – з’ясувати можливість зменшення вмісту 

вільного формальдегіду у фанері, склеєній карбамідоформальдегідними клеями, 

наповненими деревинним волокнистим шламом, за різних параметрів 

технологічного режиму склеювання шпону: кількості деревинного волокнистого 

шламу в клеї, витрати клею, тривалості та температури пресування. 

Під час досліджень використано: подрібнений деревинний волокнистий 

шлам; карбамідоформальдегідну смолу КФ-МТ; амоній хлорид; березовий 

лущений шпон товщиною 1,5 мм і вологістю 6%. Деревинний волокнистий 

шлам відбирали з відстійника, висушували у сушильній камері, подрібнювали 

на кульовому млині, просіювали на сито-аналізаторі та використовували у 

вигляді порошку з розміром частинок менше 0,2 мм і вологістю 10%. 

За допомогою багатофакторного планування експерименту досліджено 

вплив параметрів технологічного режиму склеювання шпону (кількості 

деревинного волокнистого шламу в клеї n (0;  2;  4  мас.  ч.  /  100  мас.  ч.  смоли),  

витрати клею q (100; 115; 130 г/м2), тривалості пресування t (1; 3; 5 хв) та 

температури пресування T (110; 130; 150 °C)) на вміст формальдегіду у фанері 
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та її міцність на зріз. Оцінку значущості коефіцієнтів одержаних рівнянь 

регресії виконували за t-критерієм Стьюдента. Перевірку адекватності 

математичних моделей здійснювали за допомогою F-критерію Фішера. 

Вміст формальдегіду у фанері визначали методом WKI, який ґрунтується 

на високій розчинності формальдегіду у воді [2]. Міцність фанери на зріз 

визначали згідно із стандартами ДСТУ EN 314-1: 2003 і ДСТУ ЕN 314-2:2006 

(клас з’єднання 1). 

Завдяки реалізації математичного планування експерименту отримано 

адекватні регресійні залежності вмісту формальдегіду у фанері (1) та міцності 

фанери на зріз (2) від досліджуваних факторів, які мають вигляд: 

Х форм = 85,58606 + 5,99259×n – 0,67352×q + 5,78377×t – 0,67899×T – 

– 0,13601×n2 + 0,00349×q2 + 0,23188×t2 + 0,00278×T2 – 0,04035×n×q – 2,75244×n×t 

– 0,05136×n×T – 0,04056×q×t – 0,00036×q×T – 0,05294×t×T + 0,02122×n×q×t + 

+ 0,00037×n×q×T + 0,02247×n×t×T + 0,00029×q×t×T – 0,00018×n×q×t×T 

(1) 

σ = 4,8864 – 0,0358×n – 0,21388×q – 0,73162×t + 0,10007×T + 

+ 0,03517×n2 + 0,00109×q2 – 0,03088×t2 – 0,00035×T2 + 0,00131×n×q + 0,27446×n×t – 

– 0,00143×n×T + 0,01124×q×t – 0,00031×q×T + 0,00653×t×T – 0,00343×n×q×t – 

– 0,00001×n×q×T – 0,00208×n×t×T – 0,00008×q×t×T + 0,00003×n×q×t×T 

(2) 

З’ясовано, що на вміст формальдегіду у фанері впливають витрата клею, в 

разі зменшення якої від 130 до 100 г/м2 вміст формальдегіду зменшується на 30-

42% та температура пресування, у разі підвищення якої від 110 до 150˚С вміст 

вільного формальдегіду зменшується на 34-41% (рис. 1). Отримані дані добре 

узгоджуються із загальноприйнятою думкою про вплив витрати клею і 

температури пресування на емісію формальдегіду зі стружкових плит [2, 3].  
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Рисунок 1 – Залежності вмісту формальдегіду у фанері від:  

а) витрати клею; б) температури пресування 

У випадку впливу температури пресування варто зазначити, що основне 

зменшення вмісту формальдегіду (на 31-39%) відбувається під час підвищення 

температури від 100 до 130 °C; звідси випливає, що подальше підвищення 

температури пресування є недоцільним. Тривалість пресування (від 1 до 5 хв) 

істотно не впливає на зміну вмісту формальдегіду у фанері. Отже, для 

зменшення вмісту формальдегіду у фанері необхідно, щоб затвердіння клею 

відбувалося за мінімально можливої товщини клейового шару і максимально 

можливої температури затвердіння. Тоді кількість залишкового формальдегіду 

в затверділому клеї у виготовленій фанері буде мінімальна. 

У разі додавання в клейову композицію до 4 мас. ч. деревинного 

волокнистого шламу вміст формальдегіду у фанері зменшується на 16-30% 

(рис. 2). Додавання деревинного волокнистого шламу, як наповнювача до клею, 

зменшує кількість смоли за однакової витрати клею, що, відповідно, 

зменшуватиме вміст вільного формальдегіду в клеї. Деревинний волокнистий 

шлам характеризується високим вмістом лігніну [1], який під час взаємодії з 

формальдегідом у смолі зв’язує його [4], що також призводить до зменшення 

вмісту вільного формальдегіду в клейовій композиції і, відповідно, у фанері. 
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Рисунок 2 – Залежність вмісту формальдегіду у фанері від 

кількості деревинного волокнистого шламу в клейовій композиції 

Міцність фанери на зріз частково зменшується на 11-12% у разі додавання 

в клей до 4 мас. ч. волокнистого шламу, залишаючись при цьому більшою у 

2,3-2,5 рази, порівняно з вимогами чинного стандарту, та зростає на 14-17% у 

разі підвищення температури пресування від 100 до 150 °C; до того ж основне 

збільшення міцності фанери на зріз (на 14-16%) відбувається з підвищенням 

температури від 100 до 130 °C. Витрата клею (від 100 до 130 г/м2) та тривалість 

пресування (від 1 до 5 хв) істотно не впливають на зміну міцності фанери на зріз. 

Висновки. Отримані регресійні залежності (1) та (2) дають змогу 

спрогнозувати вміст формальдегіду у фанері та міцність фанери на зріз від 

параметрів режиму склеювання шпону. Мінімальний вміст формальдегіду у 

фанері (3,6 мг / 100 г абс. сух. фанери) досягається за максимальної кількості 

волокнистого шламу (4 мас. ч.) в клеї, мінімальної витрати клею (100 г/м2), 

тривалості пресування 3 хв і температури пресування 130 °C. Такий вміст 

формальдегіду є у 2,2 рази менший, ніж допустимий для класу емісії Е1 (до 8 мг / 

100 г абс. сух. фанери). При цьому, значення міцності фанери на зріз (2,5 МПа) 

відповідає вимогам стандарту ДСТУ ЕN 314-2:2006 (не менше 1,0 МПа). 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ БОКОВИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБІВ 
ДИСКОВИХ ПИЛОК 

  

Анотація.   Розглянута конструкція пристрою для шліфування бокових 

поверхонь зубів дискових  пилок. Показана його ефективність під час ремонту 

дискових пилок з пластинками із твердого сплаву та відновленні їх робото 

здатності. 

Annotation.  The construction of a device for grinding side surfaces of teeth of 

disk saws is considered. It is shown its efficiency during repair of disk saws with 

plates of solid alloy and restoration of their robot ability. 
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Оброблення деревини та деревинних матеріалів різанням на верстатах, 

що виконується з використанням різального інструменту, складає основу 

багатьох виробництв (пиломатеріалів, меблів, столярно-будівельної продукції і 

т.і.). Якість продукції, продуктивність праці, ефективність використання 

устаткування в значній мірі залежить від якості різального інструменту. 

Правильне підготовлення та експлуатація різального інструменту повинні 

забезпечити підтримання початкових параметрів якості на високому рівні 

протягом всього терміну його експлуатації [1]. 

Під час роботи деякі зуби із пластинок твердого сплаву типу ВК можуть 

сколотися або зруйнуватися. Такі дискові пили підлягають ремонту шляхом 

відновлення втрачених зубів та напаювання нових, які повинні бути 

зішліфовані до рівня інших зубів пилки. Якщо для заточування зубів по 

передній та задній гранях існує велика кількість устаткування та пристроїв для 

цього, то для шліфування бокових граней зубів верстати є тільки у виробників 

дискових пил. 

Авторами розроблений пристрій для шліфування бокових граней зубів 

дискових пил. Пристрій призначений у технологічному процесі ремонту зубів 

на дерево оброблювальних підприємствах. Його використовують на 

універсальних заточувальних верстатах моделей 3Е646, 3Е646Е та ін. Пристрій 

складається із корпуса, в нижній частині якого є сухарі для базування його на 

столі універсального заточувального верстата. До корпуса закріплена 

направляюча з можливістю налаштування на кут радіального піднутрення. 

Пилку установлюють на супорті, який переміщається по направляючій. В 

пристрої передбачені притиск корпуса пили для попередження вібрацій під час 
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заточування. Подача пили на зуб і робочий хід здійснюється однією рукояткою. 

В пристрої виконані два упори під зуб, що шліфується з одного боку та 

протилежного після перевертання пилки. 

Пристрій дозволяє відновлювати роботоздатність дискових пилок з 

пластинками із твердого сплаву незалежно від ступеня їх зношення та знизити 

витрати на придбання нового інструменту. 
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ПУСК, РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ 
АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ. ПОКРАЩЕННЯ ПУСКОВИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Анотація: розглянуто теоретичний опис структури та принципів 

роботи асинхронного двигуна, розглянуті питання запуску та регулювання 

частоти обертання асинхронного двигуна з різними роторами. Також у 

статті наведені пропозиції щодо вдосконалення пускових характеристик 

асинхронних короткозамкнених двигунів. 

Annotation: the article describes the theoretical description of the structure 

and operation principle of the asynchronous motor, considered the issues of starting 

and adjusting the frequency of rotation of the asynchronous motor with various 

rotors. Also, in this article there are presented suggestions for improving the starting 

characteristics of asynchronous short-circuited engines. 

Ключові слова: асинхронна машина, фазний та короткозамкнений 

ротор, статор, ковзання, частота обертання, електродвигун. 
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 Принцип дії асинхронного двигуна, оснований на взаємодії струму з 

магнітним полем. В реальному асинхронному двигуні кругове обертове поле, 

яке створює трифазна обмотка статора при живлені від мережі змінного струму, 

наводить ЕРС та струми в замкненій обмотці ротора, що й приводить до появи 

електромагнітного моменту і обертання ротора. Важливою величиною, що 

характеризує роботу асинхронного двигуна, є різниця між частотами обертання 

статора і ротора, виражена у відносних одиницях:   - це ковзання.  

Статор машини складається з корпусу, осердя та статорної обмотки.  

Конструкція статора асинхронного двигуна потужністю до 100 кВт: корпус 

такого двигуна виконують, як правило, литим із чавуна або сплавів алюмінію з 

ребристою поверхнею для збільшення площі охолодження. Необхідність в 

цьому виникає через магнітні втрати, що мають місце в осерді статора. Разом з 

корпусом відливаються лапи для кріплення машини на фундаменті (у деяких 

двигунів незначної потужності кріплення здійснюється за один з 

підшипникових щитків – фланцеве кріплення). Зовні на корпусі розташовують 

клемну коробку, в яку виводять кінці обмоток . У трифазних двигунів таких 

кінців, як правило, шість, що дає змогу з’єднати обмотки за зіркою, чи 

трикутником. З боків корпус має спеціальні проточки для посадки 

підшипникових щитків .  

Обмотка виконується з мідного (алюмінієвого) дроту круглого чи 

прямокутного перерізу. Обмоткою статора машини змінного струму 

називається розімкнена система провідників, визначеним способом укладена в 

пази і з’єднана в фази. Пази, в яких розміщують провідники обмотки, мають 

трапецоїдну форму для машин потужністю до 100 кВт і прямокутну форму для 

машин більшої потужності. Трапецоїдні та грушуваті пази з боку, зверненого 

до повітряного зазору, напівзакриті, що дозволяє знизити магніторушійну силу 
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обмотки. В машинах потужністю до 100 кВт виконують всипну обмотку з 

круглого ізольованого дроту. Для ізоляції обмотки від корпусу в пази 

закладають вигнуті по формі пазу короби, що складаються з одного чи кількох 

шарів ізоляційного матеріалу. Провідники по черзі опускають (всипають) в паз 

через щілину, яку створюють сусідні зубці. Після укладки обмотки в пази 

осердя, її просочують в спеціальних лаках, що надає їй монолітної конструкції, 

покращує теплопровідність, вологостійкість, електричну та механічну міцність. 

В машинах потужністю більше 100 кВт і напругою вище 660 В, для 

підвищення електричної та механічної міцності ізоляції, обмотки виконують із 

жорстких секцій (котушок), які вкладають в прямокутні пази. Частота 

обертання визначається за формулою: . Звідси слідує,  що 

частота обертання може змінюватись зміною частоти мережі, зміною ковзання 

та зміною кількості пар полюсів. Промисловістю виготовляються асинхронні 

двигуни з перемиканням кількості полюсів. Регулювання ковзання 

здійснюється на двигунах з фазними роторами введенням в їх ланцюг 

активного опору. При цьому пусковий момент може дорівнювати 

максимальному при зменшеному пусковому струмі. Також ковзання можна 

регулювати зміною напруги мережі . 

     Пуску та регулюванню частоти обертання асинхронних двигунів 

надається значна увага в сучасних електроприводах. Пов’язано це з тим, що 

маючи просту конструкцію, досить високу надійність в експлуатації, ці двигуни 

складають основну частину парку електродвигунів, що використовуються у 

усіх сферах виробництва. Простота і економічність пуску та регулювання 

частоти обертання таких двигунів дозволили б суттєво знизити експлуатаційні 

втрати і підвищити ефективність виробництва.  Пуск асинхронного двигуна 

супроводжується перехідним процесом, зумовленим переходом ротора, та 

механічно зв’язаних з ним частин виконавчого механізму, із нерухомого стану 
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до стану рівномірного обертання, коли обертовий момент двигуна 

урівноважується сумою гальмівних моментів, що дають на ротор двигуна. 

     Пускові властивості двигуна визначаються, в першу чергу, значенням 

пускового струму або його кратністю   та значенням пускового 

моменту чи пусковою здатністю. Двигун, що має хороші пускові властивості, 

розвиває значний пусковий момент при, порівняно, незначному пусковому 

струмі. На жаль, отримати таке сполучення пускових параметрів у 

асинхронному двигуні, практично, неможливо.  , 

де І пуск – струм, що виникає під час пуску в обмотці ротора . 

     Так як в момент пуску ротор нерухомий і f2 = f1, то струм ротора буде 

мати найбільше значення і перевищуватиме номінальне в 5-7 раз. Разом з тим, 

індуктивний опір обмотки ротора при пуску досить значний в порівнянні з 

активним, а отже,  малий, тому кратність пускового моменту, як уже 

відзначалось, лише 1.1-2 рази. Якщо перевищення пускового моменту над 

номінальним виявляється достатнім для задовільного пуску, то 5-7 кратне 

перевищення пускового струму може привести до небажаних наслідків . 

     Так як в початковий момент пуску ковзання s  =  1, то, нехтуючи 

струмом холостого ходу, можна визначити пусковий струм обмотки статора  

підставив s = 1, можна визначити:    . 

     Для зниження пускового струму слід або знижувати напругу, яка 

підводиться до обмотки статора, або підвищувати активний опір обмотки 

ротора R2’. Останнє найкраще, тому що дозволяє не лише знизити пусковий 

струм,. Що стосується зниження напруги U1, то пусковий струм буде 

знижуватись пропорційно зниженню напруги, а пусковий момент – 

пропорційно квадрату напруги, що дозволить провести пуск двигуна лише при 

відсутності навантаження на валу. Достойність застосування того чи іншого 

способу покращення пускових властивостей визначається конкретними 
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умовами експлуатації двигуна і вимогами, що ставлять до його пускових 

властивостей. Окрім пускових значень струму І пуск та моменту М пуск 

пускові властивості оцінюють ще й такими показниками: тривалістю та 

плавністю пуску, складністю пускових операцій, їх економічністю (вартістю і 

надійністю пускової апаратури і втратами енергії в ній). 

     Щоб надати простим, дешевим та надійним в роботі двигунам з 

короткозамкненим ротором кращі пускові характеристики, розроблені 

двоклітні двигуни і двигуни з глибоким пазом. На роторі двоклітнього двигуна 

дві обмотки. Ближче до циліндричної поверхні ротора розмішена пускова 

обмотка що має великий активний і малий індуктивний опори. Вона 

виготовляється із матеріалу з великим питомим опором (манганова латунь, 

бронза). Далі від поверхні ротора розмішена робоча обмотка, яка 

виготовляється із міді і має малий активний та порівняно більший індуктивний 

опір. У початковий момент пуску, коли ротор ще нерухомий і частота струму в 

роторі дорівнює частоті мережі, струм в робочій обмотці відстає за фазою від 

наведеної ЕРС в цій обмотці майже на 90 і тому створює незначний обертовий 

момент, а струм в пусковій обмотці майже співпадає з наведеною в ній ЕРС, 

тому створює при пуску великий обертовий момент.  

     Зі збільшенням частоти обертання ротора частота струму в ньому 

зменшується, відповідно зменшуються індуктивні опори обох обмоток При 

нормальній частоті обертання індуктивні опори обмоток дуже малі, тому струм 

розподіляється обернено пропорційно до їх активних опорів і майже весь струм 

йде по робочій обмотці. Співвідношення між активним і індуктивним опорами 

пускової обмотки вибирається таким, щоб забезпечити необхідну кратність 

пускового моменту при заданій кратності пускового струму . 

     У двигуні з глибоким пазом для покрашення пускових характеристик 

використовується явище витіснення струму. Нижні частини провідника зв'язані 

з більшою кількістю ліній магнітної індукції потоку розсіяння, ніж верхні. Тому 
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в нижніх частинах провідника наводиться більша ЕРС розсіяння, а у верхніх – 

менша Крім того, по всій висоті провідника наводиться однакова ЕРС основним 

потоком. Тоді струм у будь- якій частині провідника визначається за законом 

Ома. Цей струм та, відповідно, густина струму будуть тим більші, чим менша 

ЕРС від потоку розсіяння тобто будуть зростати по висоті провідника. Таким 

чином, відбувається витіснення струму у верхні частини провідника, що 

призводить до збільшення активного та зменшення індуктивних опорів 

провідника.  
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CЕКЦІЯ 5. ПЕРСПЕКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
СИСТЕМ ТА ЕКОНОМІКИ. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Анотація. У статті висвітлено проблемні аспекти оподаткування 

діяльності лісогосподарських підприємств. Охарактеризовано особливості 

нарахування земельного податку за лісові землі та рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. Проаналізовано джерела витрат на ведення 

лісового господарства в частині сплати до бюджету податків і платежів.  

Abstract. The article covers the problematic aspects of taxation of forest 

enterprises. Characterized features of the calculation of land tax for forest land and 

rent for special use of forest resources. The sources of the costs of forestry 

management in terms of payment to the budget of taxes and payments are analyzed. 

Ключові слова. Рентна плата, земельний податок, лісове господарство, 

ставки податку, податкові надходження  

Keywords. Rent, land tax, forestry, tax rates, tax receipts 

На фоні важливості лісу в екосистемі з кожним роком стають все 

актуальнішими проблеми ведення лісового господарства. Стимулювання 

раціонального використання природних ресурсів держава здійснює за 

допомогою податкового механізму. Побудова збалансованої податкової 

системи є основою наповнення державних та місцевих бюджетів, нарощування 

приросту валового внутрішнього продукту, сприяння зайнятості населення 

тощо. Однак, система оподаткування лісового господарства наразі здатна 

швидше гальмувати, ніж стимулювати процеси лісовідновлення,  

лісозбереження та інші вказані вище позитивні фактори. 
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Відповідно до змін у Податковому кодексі України одним із нововведень у 

механізмі оподаткування лісових земель є запровадження сплати земельного 

податку на всі лісові землі України. Це означає, що оподаткуванню підлягають 

навіть ті землі, які перебувають у стадії створення деревостанів, а також зруби, 

прогалини, не зімкнуті лісові культури, з яких підприємство не тільки не 

отримує прибутку, а ще й витрачає власні кошти. Крім того, 

оподатковуватимуться ліси з обмеженим лісокористуванням – в заказниках 

регіонального і місцевого значення, інших об’єктах природно-заповідного 

фонду [3], в яких господарська діяльність не проводиться взагалі. 

За попередньою системою оподаткування лісогосподарські підприємства 

сплачували  податок за лісові землі як складову рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів, яка справлялася за обсягом фактично 

заготовленої лісопродукції. Нова редакція статті 273 Податкового кодексу 

України встановлює, що згідно внесених змін податок за лісові землі 

складається із земельного податку та рентної плати [4]. 

Якщо, об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне 

використання лісових ресурсів є заготовлена деревина в деревостанах віком 

понад 40 років, в яких вже можна отримати деревину на реалізацію, а також 

другорядні лісові матеріали, побічні лісові користування та використання 

корисних властивостей лісів, то об’єктами оподаткування земельним податком 

є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.  До земель 

лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких розташовані 

лісові ділянки та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, 

водами й болотами, спорудами, малопродуктивними землями тощо. 

Аналітик міжнародної благодійної організації «Екологія – право – людина» 

П.Тестов звертає увагу на те, що лісгоспи платили податок на землю у вигляді 

ренти тільки в тому випадку, коли проводили рубку, зараз – незалежно від того, 

проводять рубку чи ні, платитимуть податок на землю [2]. Таке оподаткування 
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лісових земель за прикладом земель сільськогосподарського призначення 

вважаємо неправильним. Основною відмінністю доходів, одержуваних від 

використання лісових земель та одержуваних при веденні сільського 

господарства, є тривалий період часу, що проходить від моменту створення 

лісових насаджень до моменту отримання лісової продукції. Якщо в сільському 

господарстві врожаї отримують щороку, то в лісовому господарстві період 

отримання основного доходу коливається в середньому від 40 до 110 років.  

Відсутність зв’язку земельного податку з результатами лісогосподарської 

діяльності призведе до збільшення інтенсивності рубок, собівартості деревини і 

чималого стрибку цін на неї. У зв’язку із неспроможністю сплатити всі 

податки, лісгоспи опиняться на межі збитковості, скорочуватимуть робочі 

місця. У свою чергу скорочення працівників, призведе до зниження наповнення 

бюджетів за рахунок інших платежів, зокрема податку на доходи фізичних осіб. 

Позитивним у фінансовій підтримці вітчизняної лісової галузі відмітимо 

те, що Парламент вніс деякі зміни до Податкового кодексу України щодо 

земельного податку на лісові ресурси, а саме ставка його для лісових земель 

обмежується розміром не до 5%, як це мало бути, а лише до 0,1% від 

нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі у відповідній області, що 

виступає за базу нарахування даного фіскального платежу. 

Також, згідно листа Державної фіскальної служби доходи загального 

фонду державного бюджету України від рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів загальнодержавного значення зменшено до 37 % 

(від попередніх 50%), до загального фонду місцевих бюджетів  віднесено 37 % 

рентної плати (від попередніх 50%); а доходи спеціального фонду Державного 

бюджету України від рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів встановлено 26 % [1]. За рахунок цих коштів в Законі України «Про 

Державний бюджет на 2019 рік» передбачається збільшення видатків 
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спеціального фонду державного бюджету за програмою «Ведення лісового і 

мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» [3]. 

Тенденція податкових надходжень до державних та місцевих бюджетів та 

основні показники фінансового-господарської діяльності лісогосподарських 

підприємств, що належать до сфери управління Держлісагенства України за 

останні три роки відображена у табл.1.  

За результатами діяльності підприємств галузі у 2018 році отримано 16800 

млн. грн. чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), що на 4445 

млн. грн. (36%) більше, ніж у 2016 році. Порівняно з попереднім роком 

збільшився чистий прибуток на 6 млн. грн. (1,3%), однак бачимо зміну 

показника убік зменшення на 119 млн. грн. (20%) порівняно з 2016 роком. 

Таблиця 1. 

Динаміка показників ефективності господарської діяльності та сплати податків 

і платежів державними лісогосподарськими підприємствами України, млн. грн. 

 
Показники 

Роки 2018 р. 
у % до 
2016 р. 

2016 2017 2018 

Отримано чистого доходу від 
реалізації продукції 

12355 13691 16800 136,0 

Отримано чистого прибутку 597 472 478 80,1 
Внесено до бюджету всього: 3299 3904 4800 145,5 
з них:     
до державного бюджету 2055 2557 3100 150,8 
в тому числі:     
рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

462 464 500 108,2 

до місцевих бюджетів 1244 1350 1700 136,6 
в тому числі:     
рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

456 362 500 109,6 

Сплачено Єдиного соціального 
внеску 

908 1122 1400 154,2 

Разом сплачено податків та ЄСВ 4208 5026 6200 147,3 
Джерело: складено за даними Публічних звітів Державного агенства лісових ресурсів 

України за 2016-2018 рр. [5] 
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Щодо сплати податків, то у 2018 році їх сума збільшилась на 1501 млн. 

грн. (45,5%), у тому числі до державного бюджету – на 1045 млн. грн. (50,8%), 

до місцевих бюджетів – на 456 млн. грн. (36,6%). В загальній сумі платежів 

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів склала 21%. Таким 

чином, протягом останніх трьох років тенденція до зростання суми сплачених 

податків і платежів державними лісогосподарськими підприємствами пов’язана 

із збільшенням обсягів реалізації продукції, а також із законодавчими змінами, 

зокрема в частині підвищення розміру ставок з рентної плати. 

Проте, за підрахунками очевидно, що податкове навантаження на 

лісогосподарські підприємства порівняно з отриманими фінансовими 

результатами у 2018 році збільшилося.  Так, на 1 грн. усіх сплачених податків і 

платежів у 2018 році припало 2,71 грн. чистого доходу та 0,08 грн. чистого 

прибутку. Цей показник у 2017 році склав 2,72 грн. та 0,09 грн. відповідно. За 

2016 рік – отримано чистого доходу на 1 грн. податків – 2,93 та чистого 

прибутку – 0,14 грн.  

Відмітимо, що з 01.01.2019 р. відповідно до змін статті 256 ПКУ, ставки 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зросли по кожному 

виду деревини [4].  

Висновок. Отже, фіскальне навантаження на лісові землі, включаючи ті, 

які знаходяться в стадії створення деревостанів, захисні ліси, або в яких 

неможливо отримати деревину, придатну для реалізації, навіть за мінімальних 

ставок земельного податку, нестиме численні ризики для ефективної роботи 

лісогосподарських підприємств. Поряд з цим, теперішній рівень контрабанди 

українського лісу виявиться мізерним у порівнянні з тим, яким він може буде 

після запровадження нових податків для лісогосподарств. 

Також варто зауважити, що для справляння земельного податку за лісові 

землі принаймні бажано диференціювати розміри ставок за лісові та нелісові 

землі, що нині законодавством не передбачено.  
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Характерною ознакою сучасного українського суспільства є суттєва  

нерівність у доходах населення. Складна суспільно-політична ситуація в країні 

та трансформаційні процеси, які охопили усі сфери суспільного життя, 
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призвели до  загострення ряду соціальних проблем. Спостерігається високий 

рівень безробіття,  зменшуються реальні доходи населення, зниження його 

купівельної спроможності, виїзжають висококваліфіковані кадри за кордон, 

загострюються проблеми бідності та нерівності.  Саме тому дослідження 

диференціації доходів населення в Україні, порівняння їх із доходами жителів 

європейських країн є сьогодні досить значимим і необхідним.  

Дослідженню  проблем  нерівномірності розподілу доходів в суспільстві 

присвячені праці О. Лоренца, Л. Гайєка, М. Туган-Барановського, О. Чуприної, 

Е.  Лібанової,  В.  Новікова,  Н.  Холода та ін.  Однак,  у даній сфері все 

ще залишається чимало питань, які потребують подальшого вивчення. 

Доходи населення як індикатор соціально-економічного розвитку країни 

є важливим показником суспільного добробуту. Однак характерною рисою усіх 

соціально-економічних систем є нерівність у доходах населення. Незначна 

диференціація доходів стимулює економічний розвиток, а  високий її рівень 

підриває стимули до праці та знижує її ефективність. Окрім цього, надмірна 

диференціація доходів погіршує становище найбільш вразливих верств 

населення, призводить до зменшення середньої тривалості життя, погіршeння 

фізичного здорoв’я, а також обумовлює зростання обсягів   бюджетних видатків 

та створює загрозу соціальних конфліктів. Джерелами формування доходів 

домогосподарств в Україні виступають: заробітна плата, пенсії, стипендії, 

субсидії, соціальні допомоги, доходи від підсобного господарства, доходи від 

підприємницької діяльності і самозайнятості, доходи від  власності, інші 

доходи (спадок, аліменти, гонорари тощо).  

Основним доходом більшості громадян України є заробітна плата,  

мінімальний рівень якої поступово зростає. Розглянемо динаміку мінімальної 

заробітної плати за останні декілька років у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні 

Роки 2016 2017 2018 2019 
Мінімальна     
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Динаміка зміни	індексів	
інфляції	та	реальної	зарплати

Індекс споживчих цін індекс реальної зарплати

зарплата в 
гривнях 
- місячна 
- погодинна 

 
 

1378-1600 грн 
8,29-9,59грн/год   

 
 

3200 грн 
19,34 грн/год   

 
 

3723 грн 
22,41 грн/год   

 
 

4173 грн 
25,13 грн/год   

Середній курс 
євро за рік  
за даними НБУ 

 
28,2919 грн/€ 

 
30,0042 грн/€ 

 
32,1429 грн/€ 

 
31,3329 грн/€ 

Мінімальна 
зарплата в євро 
- місячна 
- погодинна 

 
 

48,71 – 56,55€ 
0,293-0,339€/год 

 
 

106,65 € 
0,645€/год 

 
 

115,83€ 
0,697 €/год 

 
 

133,18€ 
0,802€/год 

Інфляція, % 12,4 13,7 9,8 1,5 (за 2 міс.) 
Індекс реальної 
зарплати, % 106,5 118,9 109,7 86,4 

Мінімальна зарплата поступово зростає, але необхідно врахувати що це 

нарахована заробітна плата. У 2019 році ставка ПДФО залишається 18%, 

військовий збір – 1,5%. Загальна сум цих податків – 19,5%. Працівнику 

залишається 80,5% зарплати. Податкова соціальна пільга  до мінімалки не 

застосовується, так як її сума перевищує поріг ПСП (у 2019 р. – 2690 грн). 

Отже, мінімальна зарплата “чистими” = 4173 × 0,805 = 3359,27 грн. Це і є 

реальна сума до прожиття таких працівників (приблизно 124,5 $ у 2019 році). 

Додамо, що загальна інфляція за 2016 - лютий 2019 р. становить – 42,43%    

(=1,124 × 1,137 × 1,098 × 1,015 – 1). 

Наводимо  графік з динамікою зміни індексів інфляції та реальної зарплати 

в Україні за останні роки 

(зростаючим підсумком): 

Видно, що в 2015 році ці 

індекси рішуче 

розійшлися в різні боки, 

хоча в нормі індекс 

реальної зарплати 

повинен коливатися десь 

в межах, близьких 
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до 100%, бажано з невеликим перевищенням.  Потім ситуація дещо нормалізу-

валася. На початку 2019 року знову індекс реальної зарплати впав до 86,4%. 

За даними Держстату середня заробітна плата в Україні у січні 2019 року 

становила 9223 гривні, що в 2,2 раза більше за показник мінімальної зарплати. 

Зростання за рік – 9,7%. Зазначається, що в галузевому розрізі зарплати в 

промисловості  становили у середньому 11 563 грн. Суттєво вищими за середні 

були зарплати в секторі ІТ (15 518 грн), науково-технічній діяльності (15 490 

грн), страховій діяльності (понад 18 тис. грн). У регіональному розрізі 

найбільший показник середньої зарплати зафіксовано в Києві – 16,5 тис грн. 

 

Тепер порівняємо середні зарплати жителів європейських країн (таблиця 

2). 

Таблиця 2 - Вартість рабочого часу, середні брутто-зарплати в країнах 
Евросоюзу 

№ Країни Евросоюзу Скор. Вартість 1 
години 

Місячна брутто-
зарплата, євро 

Мінімальна-
зарплата, євро 

1 Австрія AT 25.00 € 4'000.00 € - 

2 Бельгія BE 28.90 € 4'624.00 € 1562,59 

3 Болгарія BG 4.10 € 656.00 € 260,76 

4 Угорщина HU 7.20 € 1'152.00 € 418,47 

5 Німеччина DE 26.40 € 4'224.00 € 1498,00 

6 Греція GR 10.80 € 1'728.00 € 683,76 

7 Данія DK 36.60 € 5'856.00 € - 

8 Ірландія IE 26.70 € 4'272.00 € 1613,95 

9 Іспанія ES 15.90 € 2'544.00 € 858,55 

10 Італія IT 20.40 € 3'264.00 € - 

11 Кіпр CY 13.30 € 2'128.00 € - 

12 Латвія LV 6.40 € 1'024.00 € 43,00 

13 Литва LT 5.70 € 912.00 € 400,00 

14 Люксембург LU 33.00 € 5'280.00 € 1998,59 

15 Мальта MT 12.90 € 2'064.00 € 747,54 

16 Нідерланди NL 26.40 € 4'224.00 € 1594,20 
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17 Польща PL 7.60 € 1'216.00 € 480,20 

18 Португалія PT 11.30 € 1'808.00 € 676,67 

19 Румунія RO 5.10 € 816.00 € 407,45 

20 Словакія SK 8.10 € 1'296.00 € 480,00 

21 Словенія SI 14.20 € 2'272.00 € 842,79 

22 Сполучене Королівство 
Великобританії і Ірландії UK 21.30 € 3'408.00 € 1463,80 

23 Фінляндія FI 25.60 € 4'096.00 € - 

24 Франція FR 24.20 € 3'872.00 € 1498,47 

25 Хорватія HR 9.00 € 1'440.00 € 465,72 

26 Чешська Республіка CZ 8.20 € 1'312.00 € 468,87 

27 Швеція SE 25.80 € 4'128.00 € - 

28 Естонія EE 8.70 € 1'392.00 € 500 

Інформація про середні брутто-зарплати в країнах Європи базується на даних Служби 
статистики Європейського Союзу Eurostat. 
Як видно з таблиці, середні розміри оплати праці в Євросоюзі мають суттєві 
відмінності між країнами: Болгарія має мінімальний розмір брутто-зарплати 
4,10€, а Данія має максимальний середній розмір – 36,60 € за 1 годину. А в  
Україні середній розмір зарплати лише 1,77 €/год., тобто меньше навіть, ніж у 
Болгарії. Тому 
така низька заробітна плата призвела до масової трудової еміграції, що 
загрожує національній безпеці. Нині, за оцінками міжнародних організацій, 
майже 5,8 млн наших громадян постійно перебувають на заробітках за 
кордоном і кількість бажаючих виїхати щороку зростає. Наші громадяни 
практично тікають із країни, причому молодь розглядає можливість виїзду 
назавжди. Безвізовий режим полегшить і прискорить виїзд не лише 
кваліфікованої, а й некваліфікованої робочої сили. Призупинити цей процес 
допоможе лише наближення заробітної плати до гідного європейського рівня. 

Висновки 
   Високий рівень диференціації доходів населення в Україні, значна 

частка бідного населення знижує сукупний попит на товари і послуги, гальмує 
економічне зростання та здійснює руйнівний вплив на економіку. 

Вирішення проблем нерівномірності у розподілі доходів населення в 
Україні  вимагає втручання держави у даний процес, що передбачає:   

- збільшення кількості робочих місць та підвищення рівня зайнятості 
населення; 
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- зростання обсягів трудових доходів населення та забезпечення 
взаємозв’язку оплати праці з її продуктивністю; 

- легалізацію тіньових доходів населення та стимулювання розвитку 
малого і середнього бізнесу; 

- вдосконалення системи соціального захисту у дієвий механізм 
підтримки        
найбільш вразливих верств населення. 
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БЕЗРОБІТТЯ НА ЖИТОМИРЩИНІ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

Анотація. У статті проаналізовано динаміку безробіття по 

Житомирській області. Визначено причини та наслідки безробіття, 

розроблено шляхи вирішення даної проблеми. Проаналізовано статистичні дані 

та дані служби зайнятості України щодо чисельності безробітних для 

визначення рівня безробіття. Запропоновано основні напрями діяльності щодо 

зниження рівня безробіття. 

Ключові слова: безробіття, ринок праці, зайнятість, рівень безробіття, 
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економічно активне населення, рівень зайнятості. 

Abstract. The article analyzes the dynamics of unemployment in Zhytomyr 

region. The causes and consequences of unemployment are determined, ways of 

solving this problem are developed. The statistical data and data of employment 

services of Ukraine concerning the number of unemployed people for the 

determination of unemployment rate are analyzed. The main directions of activity for 

reducing unemployment are offered. 

Key words: unemployment, labor market, employment, unemployment rate, 

economically active population, employment rate. 

Проблема безробіття є важливою на сьогодні не тільки в Україні, а й у 

інших країнах. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не 

має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття 

є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. 

Україна – це одна з держав, які найбільше постраждали від фінансово-

економічної кризи, в результаті якої загостилися певні проблеми, що вплинули 

на підвищення рівня безробітних. 

Безробіття – це соціальне явище перевищення кількості бажаючих 

отримати роботу над кількістю робочих місць, проявом якого є стан 

незайнятості працездатного населення. Процес росту рівня не зайнятого 

населення працездатного віку має негативні економічні й соціальні наслідки 

для економіки та населення країни, територій на яких воно набуло значного 

поширення [3]. 

Існує безліч причин безробіття. основними з них є: структурні зміни в 

економіці країни та окремих регіонах, зменшення та обмеження попиту на 

товари і послуги, постійний розвиток технологій, пошук працівниками нових 

робочих місць із кращою заробітною платою або змістовнішою роботою, 

демографічні зміни у складі та чисельності робочої сили, недостатня її 

мобільність. Це пов’язано, насамперед, із мізерними інвестиціями, низьким 
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рівнем запровадження сучасних технологій в економіку і т. д.  

За даними Державної служби статистики України Житомирська область 

посідає 10 місце за рівнем безробіття населення у віці 15 - 70 років (10,8%). При 

цьому найвищий показник безробіття в Луганській (16,6%) та Донецькій 

(14,6%) областях, а найнижчий показник в Київській (6,5%) та Харківській 

(6,1%) областях. 

В Житомирській області початок 2018 року на ринку праці 

характеризується позитивною динамікою. Унаслідок впливу різноманітних 

фінансово - економічних чинників за період 2014 по 2017 рр. кількість 

безробітного населення істотно зменшувалась (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка кількості безробітних та показників безробіття в 

Житомирській області за період з 2014 – 2017 рр. 

Рік Безробітне населення (за методологією МОП) 
у віці 15-70 років працездатного віку 

у середньому, 
тис. осіб 

у % до 
економічно 
активного 
населення 
відповідної 

вікової групи 

у середньому, 
тис. осіб 

у % до 
економічно 
активного 
населення 
відповідної 

вікової групи 
2014 66,6 11,5 66,6 12,3 
2015 64,6 11,3 64,6 12,0 
2016 63,7 11,2 63,7 11,7 
2017 62,0 10,8 62,0 11,3 

 

Так, в 2017 р. порівняно з 2014 роком в середньому кількість безробітного 

населення (у віці 15–70 років так і працездатного віку) зменшилася на 4,6 тис. 

осіб. 

Це зменшення відбулося, в основному, завдяки відповідній роботі, 

спрямованої на підвищення рівня зайнятості населення та зниження безробіття. 
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В області діє обласний координаційний комітет сприяння зайнятості 

населення, обласна робоча група з питань детінізації доходів та відносин у 

сфері зайнятості населення. Заходи щодо вирішення проблем зайнятості 

включено до регіональної угоди між Житомирською обласною державною 

адміністрацією, Федерацією профспілок області та обласною організацією 

роботодавців. 

Проблемні питання зайнятості населення та створення нових робочих 

місць постійно розглядаються на засіданнях територіальної тристоронньої 

соціально-економічної ради. Здійснюється щомісячний моніторинг створення 

робочих місць у адміністративно-територіальному розрізі та за видами 

економічної діяльності. 

Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під 

час масового вивільнення працівників в області утворена відповідна спеціальна 

комісія. Такі комісії створені  у всіх містах і районах області [2]. 

Основними напрямами діяльності, щодо зниження рівня безробіття є: 

1. Сприяння у наданні допомоги безробітним у доборі підходящої роботи, 

а підприємствам, установам та організаціям - потрібних працівників. 

2. Забезпечення співпраці обласної служби зайнятості з підрозділами 

головного управління Пенсійного фонду України у Житомирській області щодо 

обміну інформацією про працевлаштування особи на нове робоче місце. 

3. Передбачення можливості працевлаштування на умовах компенсації 

одного з батьків, які мають одну дитину до шести років (нині двох та більше 

дітей). 

4. Забезпечення розширення переліку пріоритетних видів економічної 

діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого 

підприємництва із здійсненням компенсації витрат у розмірі єдиного внеску. 

5. Заохочення громадян до самозайнятості шляхом виплати належної 

допомоги з безробіття одноразово для організації власної справи. 
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6. Удосконалення системи профорієнтації населення. 

7. Забезпечення різних форм взаємодії служби зайнятості із 

представниками владних структур, роботодавців та громадських організацій з 

метою популяризації послуг центрів зайнятості у задоволенні їх потреб у 

робочих кадрах. 

8. Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних 

трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту 

працівників. 

9. Сприяння створенню спеціальних робочих місць для інвалідів [4]. 

Отже, для вирішення проблем безробіття треба докорінно змінювати 

політику зайнятості. Не можна сьогодні пасивно стримувати безробіття. Тільки 

цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості населення на діючих і 

знову створюваних високоефективних робочих місцях допоможе вивести 

економіку з глухого кута, дати простір розвитку ринкових і соціальних 

перспектив. Тому дослідження цього питання є основним у пошуку шляхів 

поліпшення подолання безробіття. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ  ОБҐРУНТУВАННЯ 

СІВОЗМІНИ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 
КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

     Анотація. В статті розкрито необхідність впровадження проектів 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни в 

впорядкування угідь в сучасних економічних умовах розвитку АПК України. 

     Annotation. The article discloses the necessity of implementation of land 

management projects that provide the ecological and economic substantiation of 

crop rotation in the regulation of lands in the modern economic conditions of the 

development of AIC of Ukraine. 

     Ключові слова: земельна реформа, агрохолдинги, проекти землеустрою, 

ґрунтів, прецензійне землеробство, еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни. 

     Key words: land reform, agroholdings, land management projects, soils, 

subsidized agriculture, ecological and economic substantiation of crop rotation. 

Земельна реформа, яка відбулася на Україні на початку 90-х років і по 

суті триває і досі зробила дуже вагомі зміни у ієрархічній структурі управління 

ведення сільськогосподарського виробництва. Якщо раніше всі землі 

сільськогосподарського призначення перебували у державній власності то 

тепер за даними Кабінету Міністрів України 74,8 % земель 

сільськогосподарського призначення в Україні перебувають у приватній 

власності (діаграма 1). [8]. 

          

       Із них рілля 
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Діаграма 1. Розподіл сільськогосподарських угідь за формою 

власності [8]. 

Це призвело до ускладненню контролю за екологічно обґрунтованим та 

виробничо-правильним використанням земель сільськогосподарського 

призначення її власниками та орендарями. Адже не для кого не секрет, що 

практично законодавчого та юридичного впливу районі служби моніторингу та 

контролю з використання та охорони земель на суб’єктів земельних відносин не 

мають. В Україні просто відсутнє покарання за недотримання технології 

сільськогосподарського виробництва, що в свою чергу призводить до втрати 

родючості ґрунтів та наносить величезну шкоду, як власникам землі так і 

екології в цілому. Економічні тенденції останніх 20 років схиляються до того, 

що економічно найрентабільнішою культурою на ринку аграрної продукції є 

соняшник та ріпак. Це призводить до того, що в середньостатистичного 

фермера від 40% до 80% посівної площі практично завжди засіяно цією 

культурою. В агрохолдингах України цей відсоток в середньому складає до 

50%.  Відсутність контролю за останні роки призвело до того, що в середньому 

вміст гумусу в українських ґрунтах знизився на 1%-1,5%. А всього за все XX 

століття ця цифра склала від 2% до 3%. [9]. Всі ці факти говорять про кризу 

впровадження науково-обґрунтованого прецензійного землеробства на 
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території сучасної України. Відсутність довготривалої перспективної стратегії 

розвитку АПК України. Але існуючи проблеми можна вирішити шляхом 

широкого впровадження проектів еколого-економічне обґрунтування сівозміни 

в впорядкування угідь на території фермерських господарств та агрохолдингів. 

     Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь розробляється з метою 

організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування 

сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для 

ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення 

раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого 

екологічного середовища і покращення природних ландшафтів. [7]. 

     Механізм розробки даних проектів здійснюється згідно з постановою 

КМУ № 1134 від 02.11.2011 р. Розробляється документація не більше 3 місяців 

юридичними або фізичними особами-підприємцями, що мають у своєму складі 

або є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, перелік наведено на 

офіційному веб-сайті Держгеокадастру України. [7]. 

     Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають погодженню і 

затверджуються замовниками таких проектів. [7]. 

     Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» була виключена 

частина четверта статті 22 Земельного кодексу України, яка передбачала 

обов’язковість використання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель. [7]. 
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     Проте змін до частини другої статті 55 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, яка встановлює адміністративну 

відповідальність за використання зазначених земельних ділянок без вказаних 

проектів землеустрою, не внесено. [7]. 

     Частина друга статті 55 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення встановлює, що: 

«використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у 

випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 

трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян». [7]. 

     Таким чином, адміністративна відповідальність за відсутність зазначених 

проектів землеустрою виникає не у всіх випадках, а лише тоді, коли вимога 

щодо їх обов’язкової наявності прямо передбачена у законі. Така обов’язковість 

була встановлена на законодавчому рівні лише частиною четвертою статті 22 

Земельного кодексу України, яка на сьогодні виключена із Земельного кодексу 

України. Тому підстав для застосування частини другої статті 55 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення наразі немає. [7]. Тому перший 

необхідний законодавчий крок, який слід виконати для впровадження даних 

проектів зрозумілий є очевидний. 

     Саме впровадження даних проектів землеустрою дозволить створити 

умови для  раціональнального та невиснажливе землекористування, що  є 

одним із чинників забезпечення національної безпеки держави та її 

господарської самодостатності через те, що формує продовольчу, природно-

ресурсну, виробничу та інфраструктурну складові соціально-економічного 

розвитку. 

http://zem.com.ua/ekoloho-ekonomichne-obgruntuvannya.htm?sl=UA
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     Розробка проектів землеустрою не повинна бути фрагментарною і 

розроблятися на невеличку територію або для одного землекористувача чи на 

рівні сільськогосподарського підприємства. Ці проекти мають становити 

цілісну комплексну систему впорядкування території адміністративно-

територіальних утворень (сільських рад, районів, областей). З таким підходом 

можливо досягти чи хоча б наблизитись до оптимального показника 

співвідношення між площею розораних земель, кормових угідь, лісів та 

водойм.  

     Висновки. Без здійснення землевпорядних заходів неможливе 

виконання різних цільових програм і національних проектів, пов’язаних із 

сільським господарством, розвитком сільських регіонів, охороною земель, 

підвищенням родючості ґрунтів. На нашу думку, у цьому питанні особливе 

місце займає розробка проектів землеустрою сільськогосподарських 

підприємств. Саме цими документами передбачено визначення найкращих, 

найсприятливіших умов для вирощування сільськогосподарської продукції в 

певній зоні і регіоні, враховуючи місцеві умови та вимоги ринку. Без цих 

проектів важко уявити собі здійснення будь-яких дій щодо перерозподілу 

земель. [1]. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” ДЛЯ ПОТРЕБ 

РОБОТОДАВЦІВ 
 

Визначальним фактором, що впливає на подальший розвиток підготовки 

фахівців з обліку і оподаткування в Україні, є запровадження стандартів вищої 

освіти, тобто сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 

ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної 

спеціальності. На сьогодні вже розроблений такий стандарт зі спеціальності 

“Облік і оподаткування” для освітнього рівня бакалавра, та в остаточній фазі 

розробки перебуває стандарт для освітнього рівня магістра. 

https://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/800-shcho-take-proekt-ekologo-ekonomichnogo-obgruntuvannya-sivozmin
https://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/800-shcho-take-proekt-ekologo-ekonomichnogo-obgruntuvannya-sivozmin
https://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/800-shcho-take-proekt-ekologo-ekonomichnogo-obgruntuvannya-sivozmin
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF
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Перехід від галузевих стандартів вищої освіти, які розроблялись у 2002 – 

2014 роках відповідно до законодавства, до нових стандартів вищої освіти 

(2016 р.) є прикладом формування нової освітньої парадигми, що 

характеризується відходом від практики встановлення конкретних навчальних 

дисциплін в навчальних планах до визначення набору професійних 

компетентностей. В залежності від технологічних та кадрових можливостей 

конкретного навчального закладу, власного бачення розвитку освітньої 

програми та обраних спеціалізацій формується набір предметів навчального 

плану, що мають забезпечувати відповідність результатів навчання студентів 

дескрипторам національної рамки кваліфікацій (знання, уміння та навички, 

комунікації, автономія та відповідальність). Відповідно, при формуванні 

освітньої програми, навчального плану, відбувається формулювання 

потенційних результатів навчання, а особи, що навчаються, на їх основі 

набувають компетентності. 

При розробці компетенцій за конкретною спеціальністю повинні 

враховуватись як загальні правила формування компетентностей, вимог до них 

та вимог до результатів навчання, а також наявні професійні стандарти 

(національних та міжнародних організацій), зокрема, Міжнародні стандарти 

професійної освіти бухгалтерів, вимоги до навчання бухгалтерів, встановлені 

освітніми програмами АССА, що мають важливе значення при побудові та 

реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми. 

Існують три рівня компетентностей: 1) Інтегральна компетентність; 

2) Загальні компетентності; 3) Спеціальні (фахові) компетентності. В стандарті 

вищої освіти України для бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 

“Облік і оподаткування” інтегральна компетентність визначена як здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки під час навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів економічної науки і характеризується комплексністю умов [1, с. 5]. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

348 
 

Окрім цього, враховуючи пропозиції Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти з урахуванням проекту TUNING 

стандартом встановлено 11 загальних компетентностей та 12 спеціальних 

компетентностей. 

З позиції формування навчального плану важливе значення мають 

спеціальні (фахові) компетентності з підготовки бакалавра з обліку і 

оподаткування (табл. 1). 

Таблиця 1. Спеціальні (фахові) компетентності з підготовки бакалавра з 

обліку і оподаткування 

Спеціальні (фахові) компетентності 
Комптентності 

згідно проекту 
TUNING 

Можливі 
предмети згідно 

навчального плану 
1 2 3 

Здатність досліджувати 
тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, робити 
узагальнення стосовно оцінки прояву 
окремих явищ, які властиві 
трансформаційним процесам в 
економіці 

Ідентифікувати 
вплив макро-та 
мікроекономічних 
факторів на бізнес-
середовище 

Політична 
економія 
Мікроекономіка 
Макроекономіка 
Національна 
економіка 

Здатність забезпечувати 
ефективну виробничо-комерційну 
діяльність підприємства та визначати 
параметри його ринкового 
позиціонування 

Розуміти та 
оцінювати 
особливості 
функціонування 
бізнесу 

Економіка 
підприємства 
Маркетинг 

Здатність використовувати 
математичний інструментарій для 
дослідження економічних процесів,  
розв’язання прикладних економічних 
та оптимізаційних задач 

Використовувати 
економіко-
математичний 
інструментарій 

Вища математика 
Економетрика 
Теорія 
ймовірностей 

Здатність читати й розуміти 
тексти іноземною мовою, 
спілкуватись на загальні і професійні 
теми, писати ділові папери, брати 
участь у ділових заходах 

Володіти 
професійною 
іноземною мовою 

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Здатність до відображення 
відомостей про господарські операції 

Вести облік та 
формувати 

Бухгалтерський 
облік 
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суб’єктів господарювання на 
рахунках обліку, їх систематизації, 
узагальнення у звітності та 
інтерпретації для задоволення 
інформаційних потреб осіб, що 
приймають рішення 

звітність Фінансовий облік 
Звітність 
підприємств 

Здатність застосування знань 
права та податкового законодавства в 
практичній діяльності суб’єктів 
господарювання 

Розуміти принципи 
права та 
оподаткування 

Облік і звітність в 
оподаткуванні 
Фінанси 

Здатність проводити аналіз 
господарської діяльності 
підприємства та фінансовий аналіз з 
метою прийняття управлінських 
рішень 

Аналізувати 
проблеми 
підприємства 

Аналіз 
господарської 
діяльності 

Здатність здійснення обліку із 
застосуванням спеціалізованих 
інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій 

Використовувати 
інформаційні 
системи 

Інформаційні 
системи і 
технології в обліку 

Здатність застосовувати та 
формувати інформаційну підтримку 
управління підприємством з 
використанням сучасного 
інструментарію 

Приймати участь в 
управлінні 
підприємством 

Менеджмент 
Управлінський 
облік 

Здатність застосовувати основні 
методики проведення аудиту й 
надання аудиторських послуг 

Організовувати та 
проваджувати 
аудиторську 
діяльність 

Аудит 

Здатність здійснювати 
обов’язковий елемент системи 
управлення - контроль, цілю якого є 
визначення порушень прийнятих 
норм, стандартів, законності, 
розробка та здійснення  заходів щодо 
запобігання або скорочення таких 
порушень в майбутньому 

Організовувати та 
проваджувати 
контроль 

Аудит 
Управлінський 
облік 

Здатність здійснювати контроль 
дотримання нормативних актів з 
методології бухгалтерського обліку 
та системи оподаткування, 
збереження і ефективного 
використання ресурсів. Здатність 

Забезпечувати 
контроль та якість 
виконання 
посадових 
обов’язків 

Економіка праці 
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підтримувати належний рівень 
економічних знань та постійно 
підвищувати свою професійну 
підготовку 

 

Наведені в табл. 1 спеціальні (фахові) компетентності відповідають 

фаховим компетентностям, рекомендованим в проекті TUNING, та є 

передумовою для обрання предметів, які мають бути включені до складу 

навчального плану. В той же час, запропоновані в табл. 1 предмети можуть 

бути конкретизовані, доповнені або розширені при обранні спеціалізацій. 

Зокрема, подібна конкретизація може здійснюватися з урахуванням 

особливостей функціонування підприємства, його галузевої специфіки тощо. 

На нашу думку, одним із факторів, що може впливати на вибір 

спеціалізації освітньої програми для студентів спеціальності “Облік і 

оподаткування”, яка визначається на рівні конкретного навчального закладу, є 

потреби та запити роботодавців до фахівців відповідного спрямування.  

За результатами проведення у березні 2017 р. в стінах Житомирського 

державного технологічного університету круглого столу між представниками 

кафедри обліку і аудиту і керівництва аудиторських та консалтингових 

компаній регіону (АФ “Престиж”, Житомирське відділення “Спілки аудиторів 

України”, Аутсорсинговий центр “Облік+контроль-податки”, АФ “АБК 

Сервіс”) було визначено як можливі напрями підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування, які можуть бути використані при формуванні спеціалізацій, так 

і пропозиції з удосконалення методики викладання дисциплін обліково-

аналітичного і податкового спрямування. Зокрема, з позиції роботодавців 

регіону випускників спеціальності “Облік і оподаткування” доцільним є: 

1) Поглиблення компетентностей студентів у сфері права, 

оподаткування та інформаційних систем; 
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2) Посилення практично-спрямованої підготовки студентів та 

залучення до процесу викладання фахівців з багаторічним стажем практичної 

роботи; 

3) Необхідність фахової підготовки студентів зі знанням іноземної 

мови для обслуговування іноземних суб’єктів господарювання; 

4) Підвищення рівня аналітичного мислення студентів при викладанні 

облікових дисциплін; 

5) Підвищення рівня відповідальності та етики студентів. 

Відповідно, згідно нової освітньої парадигми основною задачею 

навчальних закладів при підготовці студентів бакалаврського рівня зі 

спеціальності “Облік і оподаткування” є формування фахівців, які повинні 

володіти загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями. Для їх 

набуття викладачами на рівні освітньої програми, а також на рівні окремої 

дисципліни формулюються результати навчання, як обов’язково мають 

враховувати існуючи тренди розвитку облікової професії та зростаючі запити 

роботодавців. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ В ЛІСОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 

Анотація. Проведено дослідження специфіки проведення інвентаризації 

в лісовому господарстві, порядок її документального оформлення 
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Abstract. The study of the specificity of inventory management in forestry, the 

order of its documentary design was carried out 

Ключові слова: інвентаризація, лісопродукція, інвентаризаційний опис, 

звіряльна відомість 

Key words: inventory, forest products, inventory description, census report 

Згідно  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. стаття 10, підприємства для забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов’язані 

проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і 

документально підтверджуються наявність, стан і оцінка.  

     Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються 

власником (керівником) підприємства, коли її проведення є обов’язковим. [ 1 ].   

   Окремими питаннями теорії та практики  інвентаризації займались 

Ф.Ф.Бутинець, Й.Я.Даньків, Н.В. Кужельний,  Н.М. Ткаченко та інщі. 

Н. М. Ткаченко дає таке визначення інвентаризації – це спосіб виявлення 

та обліку тих господарських засобів та джерел(або їх відсутності), які не 

знайшли документального відображення в поточному обліку. [ 3].   

 Ф.Ф. Бутинець відзначає, що під інвентаризацією розуміють перевірку 

фактичної наявності та стану об’єкту контролю, яка здійснюється шляхом 

спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з 

даними бухгалтерського обліку [4].                                                             

Інвентаризація проводиться на основі Положення № 879 - Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від  

02.09.2014р.  

Згідно Положення №879 інвентаризація активів та зобов’язань перед 

складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період: 

◊ трьох місяців для необоротних активів (крім незавершених капітальних 

інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть 
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знаходитися поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових 

суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного 

виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент 

інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством), поточних біологічних 

активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів 

майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків 

з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування); 

◊ двох місяців для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного 

виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, 

коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних 

забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; 

◊ до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зокрема 

автомобілів, морських й річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших 

матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації будуть знаходитися поза 

підприємством. 

До основних інвентаризаційних документів Положення № 879 зараховує:      

• інвентаризаційний опис; 

• акт інвентаризації; 

• звіряльну відомість; 

• протокол інвентаризаційної комісії. 

На лісогосподарських підприємствах є своя специфіка    проведення 

інвентаризації та оформлення відповідних документів. Специфіка роботи 

підприємств лісового господарства заключається в тому, що готовою 

продукцією лісозаготівельного виробництва є лісопродукція, яка може 

знаходитись на відповідальному зберіганні матеріально відповідальних осіб  як 

на верхніх складах (в лісі,  на лісосіці),  так і на нижньому складі,  звідки вона 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ011200
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може бути реалізована або передана в цехи переробки деревини. Вона 

класифікується за породами, сортами, розмірами, діаметром, тощо. В зв’язку з 

цим в лісовому господарстві розроблені свої специфічні документи для 

оформлення результатів інвентаризації. 

До таких документів відносять: 

-  Інвентаризаційной опис лісопродукції, пиломатеріалів та виробів 

доревопереробки – форма Інв-1; 

- Відомість переліку наявності лісопродукції – форма Інв-2; 

- Звіряльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції – 

форма Інв – 3. 

На лісогосподарських підприємствах створюється постійно діюча 

інвентаризаційна комісія до складу якої входять: 

- Головний лісничий – голова комісії 

- Головний бухгалтер – заступник голови комісії; 

- Начальник(інженер)служби постачання – член комісії; 

- Бухгалтер по обліку запасів – член комісії; 

- Завідуючий центральним складом – член комісії. 

 По кожному структурному підрозділу(цеху, лісництву) головним 

бухгалтером створюється інвентаризаційна комісія та розробляється графік 

проведення інвентаризації. 

В інвентаризаційному описі крім звичних даних(фактичної наявності та даних 

бухгалтерського обліку), записують дані про місцезнаходження лісопродукції 

(обхід, дільниця, склад і т.д.), порода, ґатунок. 

В цілях бухгалтерського обліку, для визначення лісопродукції на верхніх 

складах щомісячно проводиться інвентаризація лісопродукції  в лісі, при цьому 

складають інвентаризаційний опис лісопродукції, дані з якого звіряються з 

даними книг обліку лісопродукції. 
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Висновок. Значення проведення інвентаризації в лісовому господарстві 

не можна  недооцінити, бо вона дає можливість забезпечення контролю за 

достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності, вчасне виявлення 

лишків та нестач. Тому проведення інвентаризації потребує чіткої організації її 

проведення та документального оформлення її результатів. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Анотація.  Проведено оцінку економічної діяльності  Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського господарства, вказано  на 

перспективні напрямки розвитку лісогосподарських підприємств. 

Abstract. The estimation of economic activity of the Zhytomyr Regional 

Department of Forestry and Hunting Economy is carried out, it is indicated on 

perspective directions of development of forest enterprises. 
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оцінка ефективності розвитку 
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         Процес вимірювання очікуваного чи досягнутого рівня ефективності 

діяльності підприємства (організації) методологічно пов’язаний передовсім із 

визначенням належного критерію і формуванням відповідної системи 

показників.  Суть проблеми підвищення ефективності виробництва полягає в 

тому, щоб на кожну одиницю ресурсів (трудових, матеріальних і фінансових 

витрат) – досягати максимально можливого збільшення обсягу виробництва 

(доходу, прибутку). Виходячи з цього, єдиним макроекономічним критерієм 

ефективності виробництва стає зростання продуктивності праці.  Кількісна 

визначеність і зміст критерію відображаються в конкретних показниках 

ефективності виробничо-господарської та іншої діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Окремі питання оцінки ефективної роботи підприємств  присвячені 

праці Башелутскова П.П. [2], Петрова П.А. [3] тощо.  Разом з тим, ряд  аспектів, 

що стосуються економічної ефективності підприємств лісової та 

деревообробної промисловості, потребують більш ретельного дослідження з 

метою оцінки ефективності їх розвитку та надання конкретних практичних 

рекомендацій. 

Відповідно до поширеної методики, оцінка ефективності розвитку 

деревообробних підприємств може проводитися в п’ять етапів, на кожному з 

яких здійснюється формування системи індикаторів по наступних ключових 

напрямках: 

1) стан лісосировинної бази регіону – визначає основу розвитку галузі; 

2) ефективність використання сировинної бази – визначається активністю 

і раціональністю лісогосподарської діяльності лісозаготівельних підприємств; 

3) ефективність діяльності деревообробних підприємств – визначається 

основними характеристиками рівня розвитку виробництва; 
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4) ефективність розвитку виробничої бази підприємств – відображає стан 

основних виробничих потужностей по лісозаготівлях, їх ефективність 

використання та інвестиційну привабливість; 

5) ефективність розвитку лісовідновлювальної інфраструктури – 

відображає раціональність використання лісового фонду регіону [1]. 

Лісова та деревообробна промисловість –  це досить привабливі галузі 

економіки, що забезпечують хорошу економічну ефективність при  

ефективному  управлінні. Водночас, формування та реалізація стратегічного 

потенціалу деревообробних підприємств безпосередньо залежить від грамотно 

здійсненої його оцінки. 

Оцінку ефективності розвитку деревообробних підприємств проведемо на 

прикладі лісогосподарських підприємств Житомирської області.  

На основі даних фінансової звітності та інших доступних джерел  

проаналізуємо основні економічні показники діяльності лісогосподарських 

підприємств  підпорядкованих Житомирському обласному управлінню лісового 

та мисливського господарства. 

Таблиця 1 

Основні економічні показники діяльності  

Показники 2017 2018 

Обсяг лісозаготівель, тис. м. куб. 2647 2803 

Обсяг переробленої деревини,  

тис. м. куб.  

551,1 604 

Реалізація деревини, млн. грн 2048,2 2488,7 

В т.ч. реалізація необробленої 

деревини, млн. грн 

1384,5 1731,4 

Чисельність штатних працівників, 

чол. 

6848 6907 

Середньомісячна заробітна плата, грн 7624 9716 
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Сплачено податків до державного 

бюджету, млн. грн 

291,3 362,3 

Сплачено податків до місцевого 

бюджету, млн. грн 

197 233,2 

Обсяг лісозаготівель на одного 

працюючого, тис.м. куб 

0.387 0.406 

 

Аналізуючи основні економічні показники діяльності Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського господарства, можемо 

відзначити  позитивні тенденції переробки деревини, які зросли в порівнянні з 

2017 роком майже на 10 відсотків. Станом на 2018 рік підприємства, 

підпорядковані управлінню реалізували продукції на 2488.7 млн. грн, із неї 

майже 70 відсотків становить необроблена деревина. В порівнянні з 2017 роком 

вартість реалізації необробленої деревини зросла  на 2 відсотки, в той час як 

вартість реалізації зросла більш ніж на 20 відсотків. Це говорить про те, що 

підприємства дещо зменшують відсоток  реалізації необробленої деревини.  

Чисельність штатних працівників зросла на 59 чоловік, що збільшило 

надходження податків як до державного, так і до місцевого бюджетів.  Зросла 

продуктивність праці майже на 5 відсотків. Збільшились суттєво податкові 

надходження  як до державного, так і до місцевого бюджету.  

Висновок. Оцінюючи перспективи розвитку деревообробної 

промисловості в Житомирській області на основі проведених досліджень, 

можемо відзначити величезний потенціал деревообробної промисловості 

Житомирщини. Очевидно, що для покращення ефективності роботи 

лісогосподарських підприємств, потрібно звернути увагу на збільшення обсягу  

переробленої деревини, що призведе не тільки до збільшення прибутковості  

лісогосподарських підприємств, а й до збільшення чисельності зайнятого 
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населення, що в свою чергу призведе до збільшення податкових надходжень до 

бюджетів різних рівнів та покращення економічної ситуації в країні. 
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Анотація: У статті за матеріалами державної статистичної звітності 

України розглянуто загальну ситуацію, що склалася на ринку праці України за 

останні роки; досліджено основні показники, що характерні для ринку праці – 

зайнятості та безробіття, проаналізовано причини безробіття та зменшення 

зайнятості населення; розглянуто проблеми трудової міграції. 
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years; the main indicators, characteristic for the labor market - employment and 

unemployment, are analyzed, causes of unemployment and decrease of employment 

of the population are analyzed; the problems of labor migration are considered. 

Ключові слова: Ринок праці, безробіття,зайнятість, міграція робочої 

сили. 

Key words: labor market, unemployment, employment, migration of labor 

force. 

Проблема безробіття на сьогоднішній день залишається важливою, не 

зважаючи на те, що за останні роки кількість непрацюючого населення 

зменшилось в порівнянні з минулими роками. Станом на 01 лютого2019 року 

кількість зареєстрованих безробітних становила 364,3 тис. осіб – майже 191 

тис. осіб складали жінки і понад 173 тис. чоловіків, повідомляє Державна 

служба статистики України. 

Проблеми розвитку ринку праці України, його регулювання та 

реформування, аспекти зайнятості населення, безробіття є об’єктом наукових 

досліджень вітчизняних вчених, зокрема В. Близнюк, В. Петюха, І. Бондар, Е. 

Лібанової, І. Дехтярьової, А. Колота, М. Войнаренко, Д. Богині, І. Петрової, М. 

Ведернікова, О. Піщуліної та ін.  

Слід наголосити, що після шоку 2014 р. ситуація на українському ринку 

праці більш-менш стабілізувалась. Як показують, наприклад, дані Державної 

служби зайнятості України, протягом останніх років рівень економічної 

активності населення України у віці 15–70 років, як і його абсолютна 

чисельність, потроху скорочується. А за даними Державної служби статистики 

України та Пенсійного фонду України, чисельність зайнятого населення у віці 

15–70 років у І півріччі 2017 р. становила 16,1 млн. осіб (у І півріччі 2016 р. – 

16,2 млн. осіб). Рівень зайнятості становив 56,0% (у І півріччі 2016 р. – 56,2%). 

Зокрема, у міських поселеннях цей показник становив 56,9%, а у сільській 

місцевості – 54,0%. Рівень зайнятості серед чоловіків був вище ніж серед 
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жінок, відповідно 61,1% та 51,4%. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у 

м. Києві (61,6%), Харківській (60,5%), Київській (58,3%) та Дніпропетровській 

(57,9%) областях, а найнижчий – у Волинській (48,8%), Донецькій (49,5%) та 

Тернопільській (50,8%) областях. 

При цьому аналіз даних Держстату України свідчить, що останнім часом 

ситуація на вітчизняному ринку праці протягом І півріччя 2017 р.  змінювалась 

несуттєво. Так, за результатами вибіркового обстеження населення 

(домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого 

населення віком 15–70 років у ІІ кварталі 2017 р. становила 16,4 млн. осіб, а 

кількість безробітних – 1,6 млн. осіб. Рівень зайнятості населення віком 15–70 

років становив 56,8%, що на 0,1 в.п. менше, ніж у ІІ кварталі 2016 р., водночас 

серед населення працездатного віку цей показник збільшився на 0,4 в.п. і 

становив 65,1%. Рівень безробіття серед економічно активного населення 

віком 15–70 років збільшився з 9,0% у IІ кварталі 2016 р. до 9,1% у IІ кварталі 

2017 р.  

Узагальнюючи динаміку змін на вітчизняному ринку праці після набуття 

Україною незалежності, директор з маркетингу та PR, куратор експертно-

аналітичного центру HeadHunter Україна І. Брицька зазначає, що «на ринку 

праці України задіяна приблизно однакова кількість чоловіків та жінок. 

Водночас сьогодні, як і 10 років тому, чоловіки шукають роботу інтенсивніше. 

Відсоток представників сильної статі, залучених до процесу пошуку роботи, 

навіть збільшився на 7%. Однак як чоловіки, так і жінки, що працюють, 

роблять внесок у розвиток економіки країни фактично рівною мірою». Крім 

того, «за останні десять років зазнала змін вікова характеристика пошукачів. 

Дедалі активніше до пошуку роботи долучається молодь віком до 25 років. 

Але основна частка економічно активного населення сьогодні, як і у 2007 році, 

складається із українців віком від 26 до 45 років». При цьому «тенденції щодо 

освіти протягом десятиліття залишилися доволі стабільними… Переважна 
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більшість із тих, хто шукає роботу, мають вищу освіту – це магістри, 

спеціалісти та бакалаври.  

Як бачимо, відносно новою рисою розвитку українського ринку праці 

протягом останнього десятиріччя є доволі значна активізація молоді у 

пошуках роботи. Причому у І півріччі 2017 р. рівень безробіття серед молоді у 

віці до 25 років в Україні скоротився до 17,8 % проти 23,1 % у І півріччі 2016 

р. Доречі у Євросоюзі з цей же період рівень безробіття серед молоді у віці до 

25 років з 18,7 % до 16,9 %. Як бачимо, нині рівень безробіття серед молоді в 

Україні близький до середньоєвропейського. Однак, все одно він майже у двічі 

вищий, ніж загальний рівень безробіття в Україні. І це є значною соціально-

економічною проблемою нашої держави. 

Зокрема, у таких областях як Волинська, Кіровоградська, Полтавська і 

Тернопільська, де висока частка сільського населення, а міське населення 

проживає переважно у порівняно невеликих населених пунктах, нижчий 

рівень зайнятості населення і вищий рівень безробіття не лише порівняно із 

середньоукраїнськими показниками, а й порівняно з аналогічними 

показниками інших областей України. Водночас у Дніпропетровській, 

Одеській, Харківській, Київській областях і м. Києві, де наявність великих міст 

сприяє формуванню потужного та диверсифікованого місцевого ринку праці, 

ситуація із зайнятістю населення та безробіттям краще, ніж в інших регіонах 

України. 

Окремо слід сказати про стан ринку праці у Донецькій та Луганській 

областях. Через російську агресію ці області не лише втратили значну частину 

свого економічного, особливо промислового, потенціалу, а й знаходяться у 

зоні високого соціально-психологічного та економічного ризику. Тому тут, 

навіть у районах контрольованих українською владою, рівень зайнятості 

населення суттєво нижчий, а рівень безробіття – значно вищий, ніж в інших 

регіонах України. 
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Водночас більш повну картину галузевого співвідношення попиту і 

пропозиції робочої сили на українському ринку надають дані ДСЗУ. За 

інформацією цієї служби, протягом січня – серпня 2017 р. кількість вакансій, 

заявлених роботодавцями становила 722,7 тис. од., що на 101,8 тис. вакансій 

більше, ніж у січні – серпні 2016 р. Станом на 1 вересня 2017 р. у базі даних 

служби зайнятості налічувалося 77,0 тис. вакансій, на 43% більше, ніж на 1 

вересня 2016 р. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася 

інформація про 46 тисяч пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. В 

третині вакансій, що були актуальними на кінець серпня 2017 р., 

пропонувалася мінімальна заробітна плата; 43% вакансій – від мінімальної до 

5 тис. грн., у 17 % вакансій – від 5 до 7 тис. грн. та лише у 7% вакансій 

запропонована заробітна плата перевищувала 7 тис. грн. Близько 40% вакансій 

було зосереджено у м. Києві, Львівській, Дніпропетровській та Київській 

областях. У решті регіонів частка вакансій, від загальної їх кількості по країні, 

коливалася від 1,3% до 5,0%. 

Взагалі, для України традиційно притаманні значна трудова міграція до 

європейських країн і Росії. Однак після початку російської збройної агресії 

проти нашої держави відбулося зменшення трудової міграції українців до Росії 

та часткова переорієнтація потоків українських трудових мігрантів на ринки 

праці країн-членів Європейського Союзу. Утім, оцінюючи розвиток трудової 

міграції з України, слід визнати, що її негативні наслідки з часом з часом усе 

більше переважатимуть позитивні. Насамперед, ідеться про трудова міграцію 

за кордон української молоді, яка усе більше набуває характеру її остаточної 

імміграції з України. Збереження цієї вкрай несприятливої економіко-

демографічної тенденції розвитку вітчизняного ринку праці призведе до  

прискореного старіння економічно активного населення та подальшої 

необхідності підвищення пенсійного віку в Україні. 

Висновки: Отже проведене дослідження дозволяє зробити висновок про 
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тенденції зменшення безробітних на сьогоднішній день. 
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Key words: circulating assets, structure, indicators of efficiency of use. 

Беручи участь у процесі виробництва, оборотні засоби за один повний 

цикл свою вартість повністю переносять на знову створений продукт. Від 

складу, структури, розміщення оборотних засобів та джерел їх формування 

певною мірою залежить розмір фінансових ресурсів підприємства. 

Метою статті ї проведення дослідження використання оборотних засобів 

на підприємствах лісового господарства, а саме в : ДП «Овруцьке лісове 

господарство», ДП «Радомишльське лісомисливське господарство», ДП 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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«Малинське лісове господарство»,  ДП «Житомирське лісове господарство» за 

2016р. та 2017 р. 

Джерелами інформації є показники річної фінансової звітності: форма № 

1 «Баланс» підприємств за відповідні роки. 

  За сучасних умов господарювання проблема забезпечення 

оборотними засобами для керівництва підприємства є першочерговою, а 

удосконалення методів і форм їх організації – головним завданням фінансової 

політики підприємства. 

Оборотні засоби підприємства поділяють на наступні групи: виробничі 

запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. В таблиці 1 

проаналізовано структура оборотних засобів підприємств. 

Дослідження показали, що серед усіх оборотних засобів підприємств 

найбільше припадає на виробничі запаси, а найменше припадає на статтю –

витрати майбутніх періодів. Їх часта по підприємствах коливається від 73,7% в 

ДП “Житомирське лісове господарство” та 42,5% в ДП ”Радомишльське 

лісомисливське господарство”.  

При вивченні оборотних засобів доцільно провести їх аналіз за групами  з 

поділом на сферу виробництва та сферу обігу (табл. 2). 

Серед аналізованих підприємств за 2 роки найбільше питома вага випадає 

на оборотні  засоби які задіяні на сфері виробництва , а саме :  по ДП 

“Малинське лісове господарство” у 2016р. припадає 88,3%, а на 2017р. 

становить 91,7%,  по ДП “Радомишльське лісомисливське господарство” у 

2016р становить 63,4 %, а на 2017р. складає 68,7%, по ДП “Овруцьке лісове 

господарство” у 2016р. дорівнює 87,9%, а на 2017р. є 86,3%, по ДП 

“Житомирське лісове господарство” у 2016р.  припадає 86,8%, а на 2017р. 

становить 89,7%. 

Висновки. Дослідженнями, проведеними за 2016 та 2017 роки 

встановлено, що на підприємствах лісового господарства Житомирської області  
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найбільший розмір оборотних засобів припадає на виробничі запаси, а 

найменша частка на – витрати майбутніх періоді . Дослідження в даному 

напрямку необхідно продовжувати.  
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Анотація. Проведено аналіз основних засобів на підприємствах лісового 

господарства Житомирської області, їх структуру, показники ефективності 

використання. 

Annotation. The  analysis  of  fixed  assets  at  the  enterprises  of  forestry  of  

Zhytomyr region, their structure, indicators of efficiency of use are carried out. 

Ключові слова: оборотні засоби, структура, показники ефективності 

використання. 

Key word: fixed assets, structure, indicators of efficiency of use. 

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва 

лісогосподарських підприємств являється забезпеченість їх основними 

засобами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. 

Метою дослідження є аналіз стану,  руху та використання  основних 

засобів лісогосподарських підприємств Житомирської області, а саме: в ДП 
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«Малинське лісове господарство» за 2016 – 2018 роки та розробка пропозицій 

щодо подальшого розвитку інноваційної політики діяльності підприємств. 

Джерелами інформації є показники річної фінансової звітності: форма № 

5 «Примітки до річної бухгалтерської звітності» підприємства за відповідні 

роки. 

Основні засоби - один з найважливіших факторів будь-якого 

виробництва. Їх стан і ефективне використовування впливають на кінцеві 

результати господарської діяльності будь-яких підприємств [1]. Важливе 

значення в сучасних економічних умовах для росту ефективності використання 

основних засобів має встановлення їх оптимальної структури, своєчасне 

оновлення, застосування більш прогресивних видів техніки. З цією метою 

розраховують показники зносу та придатності основних засобів. 

Згідно Податкового кодексу України всі об’єкти основних засобів 

об’єднані в 17 груп [2]. Що стосується галузі лісового господарства 

підприємства в своїй  практичній діяльності переважно застосовують  наступні  

7 груп: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; 

транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар; тварини; інші основні 

засоби; інші необоротні матеріальні активи.  Оцінка стану основних засобів на 

підприємстві представлена в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Оцінка стану основних засобів на ДП «Малинське лісове господарство» 

за 2016 – 2018 рр. 

Групи основних засобів Коефіцієнт зносу Коефіцієнт  придатності 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 70,7 73,2 79,1 

 

29,3 

 

26,8 

 

20,9 

Машини та обладнання 47,9 62,1 73,1 52,1 37,9 26,9 

Транспортні засоби 53,6 52,5 57,5 46,4 47,5 42,5 
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Інструменти, прилади, 

інвентар 77,0 76,7 78,6 

 

23,0 

 

23,3 

 

21,4 

Тварини 92,3 100,0 100,0 0,7 - - 

Інші основні засоби 86,7 39,1 50,4 13,3 60,9 49,6 

Інші необоротні 

матеріальні активи 

 

100,00 100,0 100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

Разом: 60,6 64,3 70,7 39,4 35,7 29,3 

 

Отже, на вказаному підприємстві одна із проблем – це збільшення рівня 

зносу основних засобів і, відповідно зменшення рівня придатності основних 

засобів.  

В ДП «Малинське лісове господарство» коефіцієнт придатності, що 

характеризує частку неперенесеної на новостворену продукцію вартості 

основних засобів, коливається від 29,3% до 39,4%. Негативною тенденцією 

зміни стану основних засобів є високе значення коефіцієнту зносу та його 

зростання у динаміці ( від 60,6% до 70,7%). 

Ефективність використання основних засобів визначають коефіцієнти 

оновлення та вибуття (табл. 2) 

Таблиця 2 

Показники руху основних засобів в  ДП «Малинське лісове 

господарство» за 2016 – 2018 рр. 

Групи основних засобів Коефіцієнт оновлення Коефіцієнт  вибуття 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 0,8 2,7 1,5 

 

- 

 

- 

 

- 

Машини та обладнання 24,5 5,0 1,2 - - - 

Транспортні засоби 3,5 15,1 17,2 - - 1,4 

Інструменти, прилади, 8,9 6,6 12,2    
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інвентар - - - 

Інші основні засоби 

- - 

74,8 
 

- - - 

Інші необоротні 

матеріальні активи 27,1 16,0 

16,3 
 

- - - 

Разом: 8,1 7,3 7,4 - - 0,4 

Розраховані показники оновлення та вибуття свідчать про те, що основні 

засоби  на даному підприємстві майже не оновлюються. Коефіцієнти оновлення 

за 3 роки коливаються в межах від 7,3% до 8,1%. Коефіцієнт вибуття по всім 

групам основних засобів лише у 2018р. складає 0,4%, протягом 2016 року та 

2017 року вибуття на підприємстві не відбувалося.   Протягом 2018 року 

вибуття відбулося лише по групі «Транспортні засоби» і складає 1,4%. 

На сьогоднішній день більшість основних засобів, що знаходяться у 

лісовому секторі економіки відпрацювали свій термін експлуатації, але у 

виробничій діяльності використовуються тривалий проміжок часу [3]. 

  Отже, впровадження нової лісовозної та трелювальної техніки дасть 

можливість значно зменшити витрати на паливно-мастильні матеріали, 

скоротити затрати коштів на ремонт та утримання в технічно-справному стані 

морально застарілої та фізично зношеної автомобільної та тракторної техніки. 

Висновки. Дослідженнями, проведеними за 2016 та 2018 роки 

встановлено, що в ДП «Малинське лісове господарство» об’єкти основних 

засобів оновлюються досить повільними темпами. Коефіцієнти оновлення за 3 

роки коливаються в межах від 7,3% до 8,1%. Що стосується вибуття основних 

засобів, на даному підприємстві списання відбулося лише за групою 

«Транспортні засоби» і частка їх вибуття по даній групі складає  1,4%. Одна із 

проблем на даному підприємстві – це збільшення рівня зносу основних засобів 

і, відповідно зменшення рівня придатності основних засобів. Дослідження в 

даному напрямку необхідно продовжувати.  
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ДЕРЕВООБРОБНІЙ ГАЛУЗІ 

         Анотація. У статті розглянуто особливості основної діяльності 

деревообробних підприємств та її вплив на обліково-аналітичні процеси. 

Annotation.The article considers features of the main activity of woodworking 

enterises and its influence on accounting and analytical processes. 

Ключові слова: операційна діяльність, операційний цикл, бухгалтерський 
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Промислову продукцію галузей лісового комплексу виготовляють 

промислові виробництва  - лісозаготівельне, лісохімічне, деревообробне, 

целюлозно-паперове та ін.. На сьогодні деревообробна промисловість України є 

перспективною галуззю, від розвитку якої залежить створення нових робочих 

місць, наповнення бюджету, зростання конкурентоспроможності регіонів. 

Галузь має значний потенціал у виробництві енергозберігаючої продукції, 

попит на яку має стійку тенденцію до зростання, що визнано Міжнародними 

організаціями. Розвиток цієї галузі дозволить українському виробнику вийти на 
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зовнішні ринки, зокрема європейські, та інтегруватись до глобальних ланцюгів 

створення доданої вартості. 

Деревообробка – технологічна дисципліна, суть котрої зводиться до 

виготовлення виробів із дерева та їх обробки, а також обробки деревини в 

цілому.   

Асортимент продукції деревообробного виробництва на окремих 

підприємствах включає  понад сто найменувань. Основна продукція 

деревообробного виробництва – це пиломатеріали, шпон, клеєна фанера, 

деревостружкові та деревоволокнисті плити та інші товари. Сукупно вони є 

матеріалами для виготовлення меблів, стандартних будинків, товарів 

культурно-побутового призначення та інших виробів. У деревообробному 

виробництві виготовляють чорнові меблеві заготовки, паркет, ящичні 

комплекти, столярні вироби, технологічну тріску, клепку та інші важливі для 

народного господарства та населення товари. 

Виробництво – це процес створення вартості нової продукції. 

Бухгалтерський облік витрат виробництва ведеться на рахунку 23 

«Виробництво». Визначальними факторами у виборі методу обліку витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості продукції є: галузь діяльності та 

тип виробництва, особливості технологічного процесу, номенклатура 

продукції, тощо. 

Калькулювання собівартості продукції в деревообробному виробництві 

здійснюється за такими калькуляційними статтями: сировина і основні 

матеріали, покупні напівфабрикати, корисні відходи (вираховуються), сушка 

деревних напівфабрикатів, пальне і енергія на технологічні потреби, основна 

заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальні заходи, 

витрати на утримання і експлуатацію устаткування, цехові витрати, 

загальнозаводські витрати, втрати від браку, інші виробничі витрати, поза 

виробничі витрати. 
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Аналітичний облік за рахунком 23 ведеться за видами виробництв, за 

статтями витрат і видами або групами продукції (робіт, послуг), що 

виробляються. Витрати на виробництво пиломатеріалів та інших виробів з 

дерева обліковується в субрахунку 234 «Інше виробництво». Зокрема: 

   2341 – Розпилювання деревини. На цьому субрахунку обліковуються 

витрати по розпилюванню колод на пиломатеріали (дошку, брус, шпали), які 

складаються з виробничої собівартості деревини, яка склалася на місці її 

заготівлі з врахуванням витрат на перевезення, з розподілом найменування 

сортименту деревини, породи, сорту, діаметра. 

   2342 – Переробка основної сировини. Рахунок призначений для обліку 

пилопродукції в цехах переробки деревини у відповідності з актами 

розпилювання за видами продукції (дошка обрізана, вагонка, заготовки для 

вікон, дверей, штахетник і т.п). 

   2343 – Переробка відходів. До переробки відходів відноситься 

виготовлення дранки, паливних брикетів, паливних пучків (пакетів). Величина 

фактичних витрат на виготовлення 1 м3, наприклад, паливних пучків являє 

собою собівартість продукції переробки, виготовленої з відходів. 

   2344 – Розпилювання давальницької сировини. Давальницька сировина 

- це лісопродукція, яка передана власником тимчасово на баланс підприємства 

тільки у кількісному варіанті з зазначенням породи та сорту. 

   При розпилюванні колод деревини, лісгоспи, обраховують величину 

витрат, необхідних для розпилювання деревини. Ця сума являється величиною 

плати (ціною) за надані послуги з розпилювання лісопродукції. 

           За дебетом 234 рахунка відображаються фактичні витрати на 

розпилювання деревини у кореспонденції з затратними рахунками, за кредитом 

- списання цих витрат на готову продукцію. 
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Форми первинних документів і порядок записів в них узгоджуються 

відповідно до способів і прийнятого на підприємстві порядку переміщення 

матеріалів з однієї операції на наступну. 

Тобто первинний виробничий облік відсутній. У виробничих звітах 

фіксуються нормативні дані про виробничий процес. 

    Центром витрат і відповідальності за їх облік є майстерні або невеликі 

дільниці, які включають всі витрати: вартість заготовки, витрати на оплату 

праці з відрахуваннями на соціальні заходи, а також витрати на утримання 

приміщень і експлуатацію обладнання та інструментів. 

   У столярних цехах, які виготовляють комплекти столярних виробів у 

значних кількостях і різного призначення, можуть виділятися окремі центри 

витрат технологічних матеріалів, на робочу силу і на засоби праці, відповідно 

до прийнятої технології і організації виробництва. 

     Тобто, якщо центри відповідальності організувати неможливо чи 

непотрібно (на малих підприємствах, де за витрати  всіх виробничих ресурсів 

відповідає одна особа), то облік витрат у розрізі центрів потрібний в усіх 

випадках, на всіх без винятку виробничих підприємствах. Важливим завданням 

для керівництва деревообробних підприємств є побудова раціональної, 

ефективної і в повній мірі адаптованої до галузевої специфіки системи 

бухгалтерського обліку та контролю. 

Висновки. Специфіка технологічних особливостей лісопильних 

підприємств повинна знаходити своє відображення в системі бухгалтерського 

обліку і контролю, що розглядає усі процеси діяльності підприємства, механізм 

їх впливу на результати діяльності, методи збору, передачі та обробки даних 

тощо. 

Отже, у цілому побудова обліку витрат деревообробної галузі має 

відповідати технологічному процесу виробництва і, в тому числі, 

організаційній структурі підприємства, тобто процедура обліку формування 
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витрат повинна максимально відображати ті процеси,  які характерні для 

технології та організації виробництва конкретного підприємства. 
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ІНДЕКС  
ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Анотація. Стаття присвячена аналізу індексу регіонального розвитку, 

досліджено  динаміки рейтингу індексу Житомирської області та основних 

блоків показників. Зазначено, що визначальними для оцінки рівня розвитку 

регіону є демографічні та соціальні показники. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the regional development 

index, the study of the dynamics of the index of the Zhytomyr region index and the 

main indicators blocks. It is determined that it is determined for the demanding of 

specialists of the region demographic and social indicators. 

Ключові слова: індекс людського розвитку, відтворення населення, 

соціальний розвиток, народжуваність, смертність, девіантна поведінка 

Концепція людського розвитку охоплює найважливіші проблеми 

суспільного розвитку, такі як економічне зростання, зайнятість, розподіл 

матеріальних і духовних благ, соціальний захист, надання соціальних послуг, 

рівноправність. Вона розглядає їх з погляду інтересів людини, розширення 

індивідуальних можливостей вибору у всіх сферах діяльності та є вирішальною 

складовою суспільного прогресу. При цьому основними умовами залишаються: 
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довге та здорове життя, доступ до необхідних для забезпечення гідного рівня 

життя ресурсів, участь у житті суспільства [1; с.5]. 

Регіональний індекс людського розвитку є інструментом оцінювання та 

порівняння соціально-економічного розвитку регіонів. Житомирська область 

останні десять років займає одні з останніх місяць серед регіонів України. 

Варто врахувати, що починаючи з 2013 року рейтинг рахується по 23 областях 

України у зв’язку з відсутністю даних по окупованих територіях.  

До розрахунку регіонального індексу людського розвитку включено 33 

показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського 

розвитку: відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя, 

добробут, гідна праця, освіта. Методика визначення індексу людського 

розвитку  полягає в розрахунку часткових індексів по кожному блоку 

показників та інтегрального індексу. 

 

 
* рейтинг наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей 
 

Розрахований рейтинг по кожному блоку показників Житомирської 

області (рис.2) свідчить, що один з найнижчих рейтингів регіону пов’язано з 

найгіршим рівнем показників добробуту та гідної праці. Але варто відмітити, 

що розрахунок показників по кожному блоку полягає в порівняні окремих 
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показників з стандартним нормованим значенням.  

Слід відмітити, що демографічні та соціальні показники характеризують 

демографічні процеси і соціальне становище в регіон і є результатом впливу 

добробуту, комфортного життя, гідної праці та освіти. Погоджуємося з думкою 

Вишневського А.Г. [2; с.82], який вважає, що на зростання населення впливають 

соціально-економічні фактори: рівень розвитку економіки, науки, охорони 

здоров'я, соціального забезпечення, соціальних відносин, тип культури, 

психологія народу, виховання і характер традицій.   

Населення є суб’єктом і водночас головною рушійною силою всього 

суспільного розвитку, а сучасні параметри його відтворення виступають тією 

базисною детермінантою, від якої залежать як темпи та пропорції економічного 

поступу, так і можливості та пріоритети людського розвитку в країні. 

 
 

Водночас певні демографічні показники можна розглядати і як кінцеві 

критерії-індикатори результативності розвитку – як власне соціально-

економічного, так і людського. До таких (рис.3), у першу чергу, відносяться 

показники народжуваності та смертності, які акумулюють у собі вплив чи не 

найбільш широкого кола чинників людської життєдіяльності – соціально-

психологічних, економічних, соціально-культурних та багатьох інших. 
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Складовими блоку «Соціальне становище» є стан суспільного здоров’я, 

соціальне самопочуття та соціальна напруга та безпека. Посилення соціальної 

нестабільності та напруженості у суспільстві обумовлено обмеженням 

можливостей значних верств населення у задоволенні їх потреб на охорону 

здоров’я, освіту, культуру, інші соціальні послуги, провокує погіршення 

фізичного, духовного та психічного здоров’я людей. Посилення соціальної 

нестабільності та напруженості у суспільстві обумовлює розповсюдження 

таких негативних явищ, як злочинність, проституція, соціальне сирітство, а 

також соціальних хвороб: туберкульоз, залежність від психоактивних речовин 

(алкоголізм, наркоманія).  

 

 
Рис.3. Показники по блоках «Відтворення населення» та «Соціальне 

становище» індексу людського розвитку [1] 

Аналіз демографічних показників Житомирської області (табл.1) 

свідчить, про покращення окремих показників за досліджуваний період. 

Особливо слід звернути увагу на дитячу смертність віці до 5 років, яка в 2017 р. 

була нижче стандартного значення. Це свідчить про покращення жіночого 
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здоров’я та рівня медицини в регіоні.   

Критичним є захворювання на алкоголізм та наркоманію – чисельність 

вперше зареєстрованих хворих стрімко зростає і перевищує стандартне 

значення більше, ніж у три рази. Ще один показник, який характеризує 

соціально-економічну ситуацію і девіантну поведінку є захворюваність на ВІЛ-

інфекцію і саме цей показник не враховується при розрахунку індексу 

людського розвитку. Оскільки в Україні спостерігається швидке поширення 

СНІДу, то актуальним буде показник кількості хворих з вперше встановленим 

діагнозом ВІЛ-інфекції. Стандартне значення варто вибрати на рівні  країн 

Європейського союзу - 9 нових випадків захворювань на 100 тис. населення. 

Таблиця 1 

Демографічні та соціальні показники Житомирської області, 2011-2017 

рр. 

Показники 
Стандар

тне 
значення 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сумарний коефіцієнт 
народжуваності  2,1 1,65 1,71 1,68 1,72 1,60 1,54 1,42 

Дитяча смертність у віці до 5 
років),‰ 1,6 2,22 2,07 2,03 1,87 1,73 1,77 1,47 

Середня очікувана тривалість 
життя при народженні, років 82 69,85 69,74 69,48 69,31 69,61 70,14 70,4 

Кількість хворих із вперше 
встановленим діагнозом 
активного туберкульозу (на 100 
тис. населення) 

40 72,1 69,2 68,3 105,2 66,3 62,7 61,9 

Кількість хворих із вперше 
встановленим діагнозом ВІЛ-
інфекція (на 100 тис. населення) 

9 31,5 35,9 33,4 32,0 36,9 36,6 37,4 

Кількість хворих із вперше 
встановленим діагнозом 
алкоголізму і алкогольних 
психозів, розладу психіки та 
поведінки внаслідок вживання 
наркотиків та інших 
психоактивних речовин (на 100 
тис. населення) 

50 114,2 88,3 97 95,8 100,6 163,8 171,5 

Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування (на 100 тис. дітей у 
віці 0-17 років) 

400 1561 1537 1446 1393 1333 1282 1250 
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Кількість померлих від 
навмисного самоушкодження (на 
100 тис. населення) 

7 25,78 24,23 24,33 21,68 24,85 22,11 19,42 

 

В Житомирській області спостерігається поширення ВІЛ-інфекції в 

динаміці та значне перевищення стандартного значення. Варто зауважити, що 

35 випадків нових захворювань є ознакою початку епідемії, згідно даних 

ВООЗ.. 

Висновки. Девіантна поведінка свідчить про проблеми у суспільстві: 

самогубства, покинуті діти, наркоманія, алкоголізм, туберкульоз і ВІЛ-

інфекція. Саме ці показник є каталізатором проблем суспільства різного 

ґатунку від економічних до морально-культурних. Низька народжуваність та 

висока смертність характеризують демографічну кризу.  Чи можливо говорити 

про комфортне життя, добробут чи гідну працю, коли населення регіону 

деградує і вимирає. Лише комплексна соціально-економічна політика держави 

дозволить призупинити соціально-демографічний колапс в Україні. 
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ТРАДИЦІЙ. 

 
УДК 004:37.091.2 

Ірина Вікторівна Бондарук 
МЛТК, викладач, м.Малин, Україна 

 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Анотація. У зв'язку з впровадженням сучасних стандартів процес 

математичної підготовки студентів потребує постійних удосконалень. 

Використання інформаційних технологій у вирішенні математичних 

задач забезпечує управління процесами на всіх етапах рішення, можливість 

діалогового взаємодії, в якій можна обговорити не тільки правильність певних 

дій, але й пошук стратегії вирішення, планування та оптимізації виконання 

завдань студентів взагалі. 

Ефективне використання інформаційних технологій допомагає сприяти 

вирішенню складних проблем у вивченні математики в технічних коледжах, 

усунути психологічний бар'єр для вивчення математики і зробити цей процес 

більш цікавим і легким. Дистанційна освіта як інноваційний освітній проект 

використання інформаційних технологій допомагає студентам реалізувати 

свої навчальні цілі, спрямовані на розвиток особистості. 

Широке впровадження інформаційних технологій дозволить збагатити 

зміст і різноманітність форм і методів придбання нових тем, підвищити 

мотивацію навчально-творчої діяльності студентів під час навчання. Це 

дасть можливість студентам самостійно вивчати певні теми, отримувати 

принципово нові знання та використовувати їх у майбутній практичній 

роботі. 

У статті розглядаються деякі аспекти грамотного використання 

програм прикладної математики в процесі викладання математики. Приклади 

використання програм GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, DERIVE, EUREKA, 
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MathCAD, MathLab, Maple, Mathematica, Maxima, Microsoft Excel, 

представлених у цій статті, допомагають інтенсифікувати навчальний 

процес. Це дозволяє підвищити конкурентоспроможність майбутніх фахівців. 

Проте заявки не вважаються здатними контролювати послідовність 

дій у спілкуванні зі студентом, виявляти його слабкі сторони та надавати 

детальні описи помилок. Без цієї навчальної програми не вдається замінити 

вчителя. Контроль знань у таких системах обмежується перевіркою 

остаточної відповіді, немає причин помилок на конкретному етапі вирішення. 

Для роботи з подібними програмами сам користувач повинен знати методи та 

шляхи вирішення проблем. 

Ключові слова: інформаційно-комп'ютерні технології, математика, 

математична освіта, вища математика, дистанційне навчання, комп’ютерне 

середовище, GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, Microsoft Excel. 

Abstract. In connection with introduction of modern standards the process of 

mathematical training of students needs constant improvements. 

 Use of information technologies in solving mathematical problems provides 

process control at all stages of the solution, the possibility of dialogue interaction, in 

which can be discussed not only the correctness of certain actions, but also finding 

solutions strategy, planning and optimization of performing tasks by students in 

general.  

Effective use of information technologies help to facilitate solutions to complex 

problems in the study of Mathematics at the Technical Universities, remove 

psychological barrier to study mathematics and make this process more interesting 

and easy. Distance education as an innovative educational project using of 

information technologies helps students realize their educational goals aimed at 

personality development.  

The widespread introduction of information technologies will permit to enrich 

the content and diversity forms and methods of acquisition of new topics, to increase 
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the motivation of educational and creative activities of students during their studies. 

It will give a possibility for students to learn definite topics independently, get 

fundamentally new knowledge and use it in future practical work.  

In this article some aspects of competent use of applied mathematics programs 

in process of teaching of Mathematics are considered. The examples of use of 

programs GRAN1, GRAN-2D,   GRAN-3D,  DERIVE, EUREKA, MathCAD, 

MathLab, Maple, Mathematica, Maxima, Microsoft  Excel presented in this article 

help to intensify educational process. This makes it possible to improve the 

competitive ability of future specialists. 

 However, applications are not considered able to maintain control over the 

sequence of actions in dealing with the student, identify its weaknesses, and provide 

detailed descriptions of errors. Without this training program is unable to replace the 

teacher. Control of knowledge in such systems is limited to checking the final answer, 

no reason errors on a particular step solution. To work with similar programs the 

user himself should know the methods and ways of solving problems.  

Key words: informative-computerizes technologies, Mathematics, 

mathematical education, competitive ability, educational process, distance education, 

application program, GRAN1, GRAN-2D,  GRAN-3D,  Microsoft  Excel. 

Дисципліна «Вища математика» для студентів технічних вузів є з одного 

боку фундаментальною, формує наукове зображення світу, з іншого боку, – 

прикладною, оскільки є інструментом для розв’язування професійних задач. 

Така двоїстість є джерелом суперечок у відповіді на питання: чи є математика 

ціллю або інструментом навчання, що в свою чергу впливає на вибір методів 

навчання і на формування комплексу задач. Аналіз актуальних досліджень.  

Аналіз досвіду науковців: М. І. Жалдака, В. І. Клочка, О. Е. Корнійчук, В. 

С. Круглик, Я. В. Крупського, Н. О. Побережної, С. А. Ракова, О. І. Скафи, Ю. 

В. Триуса та інших дослідників дозволив зробити висновок, що найбільш 

популярними програмними продуктами для навчання вищої математики у ВНЗ 
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є GRAN, DERIVE, EUREKA, MathCAD, MathLab, Maple, Mathematica, Maxima; 

офісні додатки: Microsoft Office Word, Excel, Power Point. Автори вказують на 

необхідність пошуку ефективних шляхів організації навчально-виховного 

процесу, перегляду структури й ретельного відбору змісту математичної 

підготовки студентів. Незважаючи на значний обсяг досліджень у даному 

напрямі, окремої уваги потребують питання розробки і впровадження 

комп’ютерних технологій у процесі навчання математики у виші.  

Мета статті полягає в дослідженні можливостей, які надають засоби 

інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) і ефективності їх використання в 

процесі вивчення вищої математики в технічному ВНЗ.  

Для досягнення цілей дослідження, перевірки гіпотези та вирішення 

поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні: 

аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури; аналіз 

навчальних програм, підручників, збірників задач, посібників із дисциплін 

математичного циклу; виявлення загальних закономірностей та вивчення 

типових підходів до розв’язання математичних і прикладних задач за 

допомогою сучасних програм комп’ютерної математики. Порівняння 

ефективності різних чисельних алгоритмів розв’язання типових і 

нестандартних задач та вибір найбільш оптимальної методики розв’язання. 

Застосування методів дедукції (одержання загальних висновків на основі 

окремих фактів), аналізу значущих факторів, що необхідно враховувати при 

розв’язанні конкретних задач і синтезу (процесу об’єднання набутих раніше 

знань або понять).  

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з уведенням нових освітніх 

стандартів, з одного боку, планується скоротити кількість аудиторних годин, з 

іншого боку, – удосконалити процес математичної підготовки. Студентів 

технічного вузу  необхідно навчати не тільки за традиційними методиками. Це 

пов’язано з тим, що майбутні інженери та економісти, крім знань із своєї 
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безпосередньої предметної області, мають володіти інформаційною культурою 

та практичними навичками застосування нових комп’ютерних технологій.  

Як зазначає О. М. Гудирева  при викладанні й вивченні математики у 

вищому навчальному закладі не тільки можливо, а й доцільно використання 

комп’ютерних середовищ, а саме:  

· комп’ютерних середовищ, які входять у так званий офісний пакет 

Microsoft Office;  

· спеціально розроблених програмних продуктів, орієнтованих на 

застосування в навчальному процесі вищої школи; 

· інтегрованих математичних середовищ для науково-технічних 

розрахунків;  

· можливостей всесвітньої мережі Internet.  

На сучасному етапі Болонського процесу в технічних ВНЗ відбувається 

перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи 

студентів і таким чином скорочується кількість аудиторних годин на курс 

вищої математики, тому він є надзвичайно концентрованим з точки зору 

насиченості понять, ідей і методів і багато студентів-першокурсників не в змозі 

«переварити» його за відведений для цього час.  

Це пов’язано з багатьма причинами:  

· існуванням прогалин у шкільній математичній підготовці;  

· суттєвим підвищенням рівня абстрактності вузівського курсу 

математики порівняно зі шкільним;  

· достатньо низькою мотивацією вивчення багатьох розділів 

вузівського курсу математики;  

· зростанням частки самостійної роботи й відсутністю навичок для її 

реалізації.  
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Ці причини спонукають модернізації процесу навчання, і, у першу чергу, 

корекції математичних знань студентів у технічному ВНЗ, тому необхідно 

знаходити шляхи оптимізації навчального процесу.  

Таким засобом може бути системне впровадження нових інформаційних 

технологій, що в свою чергу потребує забезпечення студентів методичними та 

учбовими матеріалами нового типу, а саме – електронними курсами по 

відповідним розділам, використання в учбовому процесі комп’ютерних 

математичних систем (GRAN, DERIVE, EUREKA, MathCAD, MathLab, Maple, 

Mathematica, Maxima, Microsoft Office Excel) та впровадження дистанційного 

навчання, яке з кожним днем набуває ширшого застосування на різних рівнях 

освіти. Це пов’язано із тим, що дистанційне навчання як інноваційний освітній 

проект з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій допомагає 

студентам реалізувати власні освітні цілі, спрямовані на розвиток особистості.  

Більш широке впровадження інформаційних технологій дозволить 

збагатити зміст і урізноманітнити форми та способи оволодіння новими 

темами; підвищить мотивацію навчально-творчої діяльності студентів на 

заняттях; дасть змогу студентам самостійно вивчати певні теми та отримати 

принципово нові знання для їх подальшого використання в практичній роботі.  

Полегшуючи рішення складних завдань, вони знімають психологічний 

бар’єр у вивченні математики і роблять цей процес цікавим і більш простим. 

Досвід показує, що на заняттях з математики доцільно використовувати одну з 

програм GRAN, DERIVE, EUREKA, MathCAD, MathLab, Maple, Mathematica, 

Maxima  або  Microsoft Excel. 

 Прикладом інтегрованих математичних середовищ для науковотехнічних 

розрахунків,  які доцільно використовувати в навчальному процесі вищої 

школи, зокрема при викладанні вищої математики може бути середовище 

GRAN, DERIVE, EUREKA, тому саме йому віддають перевагу на механічних 
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спеціальностях. Студенти роблять більшість своїх розрахунків саме в системі 

GRAN, DERIVE, EUREKA.  

Програма GRAN1 призначена для графічного аналізу функцій,   тому 

доцільно впроваджувати це середовище, при вивченні таких тем, як 

«Координатна площина. Декартова та полярні координати», «Побудова 

графіків функцій. Обчислення значення виразів», «Обчислення визначених 

інтегрлів», «Обчислення площ довільних фігур», «Обчислення довжини дуги 

кривої»,  «Обчислення обємів та площ поверхонь тіл обертання».  

 Програма DERIVE призначена для розв'язування досить значного кола 

математичних задач - відшукання розв'язків рівнянь в числових і буквених 

виразах, границь функцій, звичайних і частинних похідних різних порядків, 

розкладу функцій в ряд Тейлора, невизначених і визначених інтегралів різної 

кратності з сталими і змінними межами, виконання операцій над векторами і 

матрицями, визначення числових характеристик статистичних вибірок, 

графічних побудов у двовимірному і тривимірному просторах.  

За допомогою програма  EUREKA  забезпечує розвязків рівнянь і систем 

рівнянь, розвязків нерівностей і систем нерівностей, обчислення похідних та 

інтегралів, побудова графіків фукнцій.  

Наприклад, при вивченні теми «Обчислення площ фігур і обємів тіл 

обертання» у студентів третього курсу виникають проблеми, що пов’язані з 

уявою поверхонь і визначенням меж інтегрування.  

У такій ситуації можна запропонувати побудову поверхонь за допомогою 

пакетів GRAN1 що дасть змогу уявити дану фігуру. 

 Наведемо приклад. Обчислити об’єм тіла, обмежений поверхнею, 

утвореною обертанням кривої  навколо осі Ох,   в межах від 

х1=-3,14 до  х2=3,14 використовуючи пакет GRAN1 
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Однак, розглянуті програми не здатні вести контроль за послідовністю дій 

студента при розв’язанні, виявляти його слабкі місця, надавати докладні описи 

помилок. Без цього навчальна програма не спроможна замінити викладача. 

Контроль знань у подібних системах обмежується перевіркою кінцевої 

відповіді, без зазначення причини помилки на конкретному кроці рішення. Для 

роботи з подібними програмами користувач сам повинен добре знати методи і 

способи вирішення завдань.  

Висновок. Таким чином, використання ІКТ при розв’язанні математичних 

завдань забезпечує керування процесом на всіх етапах розв’язання, можливість 

діалогової взаємодії, у ході якої можуть обговорюватися не лише правильність 

тих або інших дій, але й стратегія пошуку розв’язання, планування й 

оптимізація виконання студентами завдання в цілому. Ефективне використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) полегшують рішення складних 

завдань у процесі вивчення вищої математики в технічному ВНЗ, а також 

знімають психологічний бар’єр у вивченні математики і роблять цей процес 

цікавим і простішим. Такий підхід до навчання студентів дозволяє забезпечити 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця.  

Список використаних джерел 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

388 
 

1. Гудирева О. М. Впровадження інформаційно-комунікативних 
технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу / О. М. 
Гудирева // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 6. – С. 101–
112. 

 2. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики / М. І. Жалдак. – К. : 
Техніка, 1997. – 304 с.  

3. Жалдак М. І. Математика с комп’ютером : пособие для учителей / М. І. 
Жалдак, Ю. В. Горошко, Е. Ф. Винниченко. – К. : РУНЦ «ДИНИТ», 2004. – 251 
с.  

 
УДК 37.091.2 

 
Ольга Василівна Боса  

ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка», 
студентка; м. Коростишів, Україна 

 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УМОВАХ  

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Анотація.  У статті розглядаються умови організації навчального 
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В умовах сучасного суспільства, переходу на нові освітні стандарти 

постає завдання виховання життєво активної, гуманістично спрямованої 

особистості, здатної до самонавчання і саморозвитку. 

Один із способів вирішення цієї проблеми - організація навчального 

діалогу в освітньому середовищі школяра.  
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Істотними ознаками навчального діалогу є: наявність рівноправних 

суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками навчального процесу; наявність 

спільного предмета, який має проблемний характер; змістовно впорядкований 

обмін позиціями, вираженими у вигляді думок, ідей. 

Сьогодні у школі використовуються дві форми подачі інформації: 

монологічна і діалогічна. Монологічна форма здійснюється через лекції, 

розповідь, пояснення. Діалогічна - через різні види бесід, диспути, створення 

проблемної ситуації. 

Діалогічну мову молодших школярів необхідно розвивати на кожному 

уроці. Для цього вчитель повинен використовувати різні методи і прийоми 

діалогічного навчання [3, с.10]. 

В. Серіковим визначені особливості методики створення діалогу, що 

полягає у поетапному впровадженні діалогічного спілкування та організації 

дискусій: 

- діагностика готовності до діалогічного спілкування: базових знань, 

комунікативного досвіду, установки на викладання власних кутів зору та 

сприймання інших; 

- пошук мотивів, тобто хвилюючих учнів питань та проблем; 

- переробка навчального матеріалу в систему проблемно-

конфліктних питань та задач; 

- програмування різноманітних варіантів розвитку сюжетних ліній 

діалогу; 

- проектування способів взаємодії учасників дискусії, можливих 

ролей; 

- гіпотетичне виявлення зон імпровізації, тобто таких ситуацій 

діалогу, для яких важко передбачити поведінку його учасників [2]. 

Перша умова організації навчального діалогу - це зняття факторів,  що 

охолоджують і гальмують спілкування педагога з дітьми та дітей один з одним.. 
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По-друге, сам педагог повинен володіти технологією організації 

предметного діалогу. Завдання вчителя - створити на уроці ситуацію, близьку 

до ситуації живого спілкування.  

Спонукальний діалог - це «екскаватор», який «викопує» проблему, 

питання, труднощі, тобто допомагає сформувати навчальну задачу. У 

формуванні проблеми допомагають такі прийоми, як стимулюючі, відкриті 

запитання, провокації, завдання-«пастки», протиріччя, ситуації ризику, 

інтелектуального розриву. Це головна умова виникнення навчального діалогу 

на уроці, тому що саме проблемна ситуація є «початковим моментом 

розумового процесу» [4, с.448]. 

Питання-проблема спонукає учнів до самостійного пошуку нових знань. 

Питання може бути сформульоване як цікава загадка, як пізнавальна проблема, 

яка б дозволила зацікавити дітей і стала початком навчального діалогу.  

У формуванні проблеми допомагає такий цікавий прийом, як завдання-

пастки, що розрізняють орієнтацію дитини на завдання і дію вчителя. Такі 

завдання виховують звичку довіряти собі і не брати до уваги будь-яке 

вчительське слово істиною в останній інстанції [6, с.144]. 

Наприклад, учитель задає дітям питання і в роботі класу приєднується до 

неправильної дитячої відповіді, підкріплюючи його своїм авторитетом. Або 

вчитель сам пропонує неправильну відповідь. Дітям надається вибір або 

повторити відповідь вчителя, або, оскарживши її, наполягти на своїй думці.  

Виникненню проблемної ситуації сприяє «феномен подиву». Наявність 

несподіваної перешкоди, здавалося б, в знайомій ситуації викликає у дитини 

подив і сприяє виникненню питання: «Чому так вийшло?», «Так не буває!». А 

постає питання - дитина на порозі мислення. І вона не залишиться байдужою 

до того, що відбувається на уроці. 

Таким чином, організація навчального діалогу розглядається як 

усвідомлювальний, цілеспрямований і керований учителем процес поступового 
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налагодження співпраці  учнів і учителя, учнів між собою щодо досягнення 

навчальної мети. 
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європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти урахуванням 

вимог ринку праці до компетенцій фахівців». Цією ж постановою на 

державному рівні остаточно визнано, що «результат навчання – компетенції 

(знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або 

здатна продемонструвати особа після завершення навчання». Таким чином, 

актуалізується проблема дослідження психолого-педагогічних та дидактичних 

умов формування компетенцій суб’єктів навчання у сучасній системі вищої 

освіти України.   

Метою впровадження компетентісного підходу в навчальний процес є 

формування інтегрованої якості особистості, що виявляється в здатності та 

готовності до діяльності, яка базується на знаннях, досвіді й дає можливість 

розв’язувати проблеми певної галузі. Компетентісний підхід у навчанні, за 

визначенням багатьох науковців, вимагає зміщення акцентів із засвоєння знань, 

умінь і навичок на формування здатності практично діяти, приймати ефективні 

рішення, активної життєвої позиції в усіх сферах діяльності, а також навичок 

безперервної самоосвіти та самовдосконалення. [за © Г. Кузьменко] 

Отже, компетентність – це потенціальна якість фахівця, що закінчив 

навчання певного кваліфікаційного рівня, яка характеризується готовністю на 

цій основі проводити професійну діяльність з урахуванням її соціальної 

значущості та соціальних ризиків. Компетенції мають для особистості 

мотиваційну природу. 

Однією зі складових інтегрованої  компетентності випускника коледжу  

є здатність використовувати знання й уміння з економічних дисциплін  для 

успішної роботи, застосування новітніх технологій і підвищення 

ефективності виробництва. 

Зазначені зміни потребують оновлення економічної освіти та приведення 

її у відповідність до потреб інтеграції світового та європейського освітніх 

процесів. Такий перехід має забезпечуватись побудовою освітньої діяльності 
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навчальних закладів на компетентісних засадах, що передбачають 

самостійність суб’єкта в процесі професійної діяльності, посилення практичної 

орієнтованості освіти, відображення особистісних якостей фахівців, 

випереджувальну якість освіти; орієнтацією навчальних програм на 

формування основних ключових компетенцій, зокрема, їх термінологічної 

складової, створення ефективних механізмів упровадження; використанням 

інтерактивних технологій у процесі формування основних компетенцій. 

Основні види компетенцій: ціннісно-смислова (громадянська), 

загальнокультурнаавчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, 

соціально-трудова, особистісного самовизначення. 

Ціннісно-смислова (громадянська) компетенція пов’язана з ціннісними 

орієнтирами студента і передбачає сформовану в особистості здатність бачити 

та розуміти навколишній світ, орієнтуватись в ньому, усвідомлювати свою роль 

і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові установки для 

своїх дій та вчинків, приймати рішення. Від сформованості цієї світоглядної 

компетенції залежить освітня траєкторія студента (учня) та програма його 

життєдіяльності в цілому. 

 Економіку вивчають студенти всіх спеціальностей, тому важливо донести 

до них значення фінансової грамотності, як ці знання можуть їм пригодитися в 

житті. 

 Загальнокультурна компетенція — це знання студента про особливості 

національної та загальнолюдської культури, культурологічні засади сімейних, 

соціальних, суспільних явищ та традицій, роль науки та віросповідання в житті 

людини, компетентції у сфері побуту та культурного дозвілля. 

 При спілкуванні з студентами необхідно обговорювати культурні 

цінності, вітати їх із святами, пояснювати їх суть, значення.  

Навчально-пізнавальна компетентність — це сукупність компетенцій 

студента у сфері пізнавальної діяльності:  знання та вміння у сфері планування, 
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генерації ідей,  аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної 

діяльності. Студент повинен вміти відрізняти факти від домислів, володіти 

вимірювальними навичками, використовувати статистичні методи пізнання. 

 На заняттях з економіки студенти вчаться аналізувати роботу 

підприємств на основі звітних й статистичних даних,ефективність 

використання їх ресурсів, планують роботу підприємств. Також паралельно 

говоримо про те що і в повсякденному житті потрібно робити те ж саме: 

планувати свій час, свої фінанси, вести облік їх надходжень і витрат, 

аналізувати їх використання, оцінювати свої вчинки. Для цього необхідно 

проводити бесіди, тренінги з планування власного бюджету. 

Інформаційна компетенція пов’язана з формуванням уміння самостійно 

шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, 

зберігати та передавати її. 

Студенти під час навчання з економіки пишуть курсові роботи, реферати, 

роблять презентації. Для цього їх необхідно найти інформацію, проаналізувати 

її, вибрати необхідну для своєї роботи. При цьому важливо перевірити її на 

новизну, тому що в економіці постійно відбуваються зміни. Також важливо 

захистити свою роботу. 

 Комунікативна компетенція передбачає знання мов та способи 

взаємодії з людьми, набуття навичок роботи в групі, в колективі. Необхідно 

вміти презентувати себе, уміти грамотно вести дискусію, оволодіти належним 

рівнем комунікативних умінь та мати високу культуру спілкування. 

Однією з важливих професійних якостей є знання «мови фаху»; уміння 

налагоджувати комунікативні відносини з партнерами, колегами, клієнтами, 

долати мовні бар’єри, що сприятиме уникненню непорозумінь під час 

розв’язання професійних завдань; доступно, лаконічно, чітко пояснювати 

власні позиції та висловлювати думки; вільно орієнтуватися в останніх новинах 

у сфері економіки, що поширюють засоби масмедіа; грамотно аналізувати 
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економічні явища та події; полегшувати проведення діалогу та налагодження 

комунікативних зв’язків, замінюючи мовні конструкції  певними економічними 

термінами, що надасть можливість зекономити час. 

 Соціально-трудова компетенція — це оволодіння знаннями і досвідом у 

громадсько-суспільній діяльності; у соціально-трудовій сфері;  

у сфері сімейних стосунків та обов’язків; у питаннях економіки і права,               

а також в професійному самовизначенні. Майбутній фахівець повинен 

опанувати навички соціальної  й трудової активнивності. 

 Компетенція особистісного самовизначення спрямована на засвоєння 

способів фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку, емоційну 

саморегуляцію та самопідтримку. Вона пов’язана з безперервним 

самопізнанням, розвитком необхідних особистісних якостей, формуванням 

психологічної грамотності, культури мислення й поведінки.  

Щоб бути конкурентними фахівцями, при вивченні економічних 

дисциплін студентам (учням) необхідно: навчитись  розв’язувати складні 

задачі, мати критичне мислення, бути креативними, набути навички 

координації та взаємодії, тобто вміти працювати в команді, швидко приймати 

рішення, вести переговори, мати когнітивну гнучкість. Такі компетенції зараз 

дуже ціняться на ринку праці. 

Ефективність формування компетенцій студента (учня) можна підвищити 

за таких організаційно-педагогічних умов: 

ü упровадження інтерактивних та імітаційно-ігрових форм навчання з 

метою підвищення вмотивованості студентів щодо оволодіння знаннями  з 

економічних дисциплін; 

ü застосовування ситуативного моделювання з метою свідомого   

оволодіння та практичного застосування економічних знань; 
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ü використання інформаційно-комп’ютерних технологій для оптимізації 

оволодіння студентами нових економічних понять та практичних  

навичок. 

На нашу думку, розвиток компетентності студента навряд чи буде 

успішним без наявної у нього пізнавальної мотивації, яка стимулюється  

такими педагогічними діями викладача:  

ü виховання інтересу та поваги до майбутньої професії;  

ü забезпечення наукового підходу до вивчення навчального матеріалу 

і його доступності відповідно до кінцевих цілей у підготовці фахівця;  

ü впровадження сучасних технологій навчання та використання              

інформаційних мереж; 

ü навчання студентів найбільш раціональним прийомам 

дослідницької діяльності та формування умінь самостійного навчання і 

самоконтролю; 

ü створення умов для усвідомлення студентами конкретних 

результатів своєї навчальної діяльності;  

ü забезпечення занять відповідними науковими і навчально-

методичними  матеріалами. 

Отже, формування життєво необхідних компетенцій особистості є 

цілеспрямованим процесом. Функції викладача суттєво змінюються:  на 

перший план виходить уміння організувати самостійну пошукову діяльність 

студентів та їх взаємодію з метою розвитку мотивації й соціальних навичок. 

Сучасний педагог мусить уникати переважаючого вербального типу навчання, 

більш орієнтуючись на активні та інтерактивні методи, технології навчання, що 

базуються на компетентнісному підході. 
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ПРОБЛЕМА РОДИННОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Анотація. У статті розповідається про головну проблему сьогодення – 

шкільно-сімейне виховання. Особлива увага приділяється педагогічним 

поглядам В.Сухомлинського на проблеми родинного виховання.  

Abstract.  In  the  article  describes  the  main  problem  of  today,  that  is,  to  the  

school-family upbringing. Special attention is paid to revealing the pedagogical 

views of the V. Suhomlinskiy upon the problem of family upbringing. 

Ключові слова: родинне виховання, гармонійний розвиток, взаємодія 

сім’ї та школи, педагогічний досвід, виховна робота. 

Сьогодні в умовах економічної та духовної кризи, що панує в сучасному 

українському суспільстві стає дедалі очевидним, що без засвоєння молодим 

поколінням цінностей родинних традицій та родинних виховних звичаїв, 

основ „сімейної педагогіки” не можна побудувати демократичне, гуманне 

суспільство. Василь Олександрович Сухомлинський на яскравих прикладах 

показує, яке значення для інтелектуального розвитку, зокрема мислення і 

пізнавальних інтересів, має психологічний клімат соціального середовища, в 

якому дитина формується і розвивається, багатство інтелектуальних зв’язків і 

відношень, мовне спілкування, активна пізнавальна і трудова діяльність.  
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Батьківська педагогіка Василь Сухомлинського ілюструє особистий 

приклад батьків як важливий самостійний метод виховання. Його сутність 

полягає у розвитку свідомості, активності й творчості дитини через 

сприйняття дійсних образів батьків. Приклад батьків є для дитини основою 

соціальної поведінки, через яку вона оволодіває формами й змістом людських 

стосунків. «Сім’я в нашому суспільстві, – пише він, – це первинний осередок 

багатогранних людських відносин – господарських, моральних, духовних, 

культурних, естетичних. І, звичайно, виховних. Однак могутньою виховною та 

облагороджуючою силою для дітей вона стає тільки тоді, коли батько і мати 

бачать високу мету свого життя, живуть в ім’я високих цілей, що звеличують 

їх в очах дитини» [1, 46]. 

Мету сімейного виховання педагог вбачав у гармонічному розвиткові 

особистості на ідеях антропологічного підходу й врахуванні цінності кожного 

вікового періоду. У його педагогічних поглядах чітко простежувалося 

відношення до змісту сімейного виховання як діяльності щодо розвитку 

розумових здібностей, моральності, працьовитості, патріотизму, здоров’я, 

вольових якостей і естетичних почуттів. Без виховання дітей, без активної 

участі батька й матері в житті школи, без постійного духовного спілкування і 

взаємного духовного збагачення дорослих і дітей неможлива школа як 

найважливіший навчально-виховний заклад і неможливий моральний прогрес 

суспільства. 

Українським педагогом була розроблена спеціальна методика спільної 

роботи педагогічного колективу Павлиської школи й батьків, що одержала 

назву Батьківська школа. Діяльність цього освітнього закладу щодо 

підвищення педагогічної культури батьків містила в собі колективні й 

індивідуальні форми й здійснювалася на принципах цілеспрямованості, 

цілісності, погодженості, систематичності, причому школа в цьому 

співробітництві сприяла правильному вихованню дітей і опікувалася 
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педагогічною освітою матері й батька. Педагог зазначав, що «…шкільно-

сімейне виховання не тільки дає змогу добре виховувати молоде покоління, а 

й одночасно є дуже важливою умовою вдосконалення морального обличчя 

сім’ї. Без виховання дітей, без активної участі батька і матері в житті школи, 

без постійного духовного спілкування і взаємного духовного збагачення 

дорослих і дітей неможлива сама сім’я як первинний осередок суспільства, 

неможлива школа як найважливіший навчально-виховний заклад і 

неможливий моральний прогрес суспільства» [3, 82]. Найважливішими 

умовами успішної роботи «батьківської школи» були: зацікавленість учителів 

у здійсненні цієї роботи, з одного боку, і позитивне ставлення батьків до 

педагогічної освіти, з іншого; практична спрямованість усіх ланок; урахування 

рівня педагогічної культури батьків і вікових особливостей дітей. 

Педагог розробляв і втілював на практиці такі форми шкільно-сімейного 

виховання: «Школа радості», в якій педагоги разом з батьками протягом року 

займалися підготовкою дітей до школи; «педагогічні понеділки» (засідання 

науково-педагогічної ради і заняття психологічного семінару), «психологічні 

семінари» для вчителів, так звані, «творчі лабораторії», які допомагали 

вчителю підготуватися до занять у «батьківській школі» [4, 124]. 

На думку В.Сухомлинського, шкільно-сімейне виховання не тільки дає 

змогу добре виховати молоде покоління, а й одночасно є дуже важливою 

умовою вдосконалювання морального обличчя сім'ї, батька і матері. Без 

виховання дітей, без активної участі батька і матері в житті школи, без 

постійного духовного спілкування і взаємного духовного збагачення дорослих 

і дітей неможлива сама сім'я як первинний осередок суспільства, неможлива 

школа як найважливіший навчально-виховний заклад і неможливий 

моральний прогрес суспільства. Нині українська сім’я, поряд з проблемами 

економічними, переживає проблеми духовні. Вічні сімейні цінності: подружня 

вірність, жіночність і мужність, батьківство і материнство – ось ті 
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фундаментальні цеглинки суспільства, які на сучасному етапі життя України 

як самостійної держави, потрібно відроджувати й плекати. Коли ж звернемося 

до нашої історії, то побачимо, що здебільшого родини наших предків були 

багатодітними, згадаймо родини видатних людей: Косачів, Коцюбинських, 

Драгоманових, Шептицьких та ін. І виховання дітей у таких сім’ях мало чітко 

окреслений народний характер: рідна мова, звичаї, традиції, обряди, ритуали 

та символи, бережливе зберігання та передача з покоління до покоління 

досвіду родинного виховання [5, 78] . 

Висновки 

Дослідження проблеми єдності дій школи і сім’ї в педагогічній 

спадщині Василя Олександровича Сухомлинського є особливо важливим, 

оскільки дозволяє розкривати специфічні особливості виховання дітей і 

використовувати їх у практиці сьогодення. Нові історичні умови створили 

підґрунтя для того, щоб розглядати виховання у школі і сім’ї як єдину 

систему. Саме із цього виходив видатний педагог, висвітлюючи у своїх працях 

питання шкільної і батьківської педагогіки. 
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ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДІЙОВА ФОРМА 
ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Анотація. Цілеспрямована  робота  по  формуванню  в  студентів  

естетичних  смаків   і   ідеалів, до сприймання явищ дійсності і творів 

мистецтва, а також до самостійної творчості в області мистецтва. 

Annotation. Purposeful work on the formation of students' aesthetic tastes and 

ideals, to the perception of the phenomena of reality and works of art, as well as to 

independent art in the field of art. 

 Ключові слова: художньо-естетичне виховання, студенти, гуртки, 

коледж. 

Key words:  artistic and aesthetic education, students, circles, college. 

Осередком духовного життя в Україні з прадавніх часів була церква. Вона 

одна синтезувала всі види мистецтв. У церкві люди вперше стикалися з 

витворами архітектури, живописом, хоровим співом, ораторським 

мистецтвом, а також, з елементами театрального дійства. Ритуальні народні 

звичаї за своєю суттю були тим же театром, де брали участь усі присутні. 

Родини, хрещення, весілля, поховання, поминання і всі інші обряди проводилися 

за певним сценарієм, з чіткими ролями діючих осіб. За такими ж народними 

звичаями проводилися і всі релігійні свята та обряди. Завдяки їм старші 

покоління передавали молоді свій духовний досвід і художній талант. Народні 

мистецтва широко використовувалися і в повсякденному побуті, де художні 

надбання музичного, пісенного, танцювального та інших видів майстерності 

передавалися з покоління в покоління в процесі спілкування. Так формувалася 

і естетична культура народу  протягом сторіч. 

Зміна суспільного ладу і стрімкий розвиток науки і культури призвели 

до того, що знання і досвід попередніх поколінь стали передаватися не 

стільки за традицією в процесі спільної діяльності, скільки вивчалися в 

навчальних закладах. За цих умов стало природним, що провідна роль в 
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естетичному вихованні належить навчальним закладам. І від них вимагається 

забезпечення цілеспрямованої роботи у формуванні естетичних смаків та ідеалів 

молодого покоління. Важливість цього завдання визначається ще й тим, що 

естетичне виховання молоді  відіграє  важливу  роль  у  формуванні  

становлення  до  культури поведінки та  культури   побуту.   Рівень  естетичного   

виховання   сприяє   вирішенню проблеми   використання   вільного   часу,   бо   

даремно   потрачений   час   становить потенційну загрозу суспільству. Він не 

лише не сприяє розвитку особистості, а може, навіть, призвести її до  

моральної деградації.   Вирішення  проблеми  вільного  часу пов'язане з 

духовними запитами молодої людини. Ці запити повинне задовольняти 

мистецтво. Виховання потреби в мистецтві, розуміння його, прагнення до 

активної участі в художній  творчості  -  одне  з  важливих  завдань  

естетичного  виховання. 

Виховання в навчальних закладах здійснюється  не лише  при  вивченні  

гуманітарних предметів, але також і в позаурочний час:  в літературних та 

художніх гуртках,  в спеціальних лекторіях і університетах культури, в 

екскурсіях і культпоходах та інших заходах. Та найпоширенішою і 

найдоступнішою формою естетичного виховання людей є художня 

самодіяльність. Вона сприяє формуванню і задоволенню художніх потреб і 

інтересів особи, розвитку її здібностей і талантів. Нарешті, художня 

самодіяльність виховує грамотних і культурних глядачів і слухачів, підвищує 

загальний рівень культури народу. 

В історії Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу 

Національного транспортного університету художня самодіяльність студентів і 

працівників завжди користувалася і загальною підтримкою, і належною шаною 

та любов’ю.  Випускники через двадцять – тридцять років з теплом і 

вдячністю згадують ті концерти, в яких брали участь їх ровесники. Змінювався 

репертуар, склад учасників художньої самодіяльності, але незмінним залишився 
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інтерес колективу студентів і працівників до своїх музикантів, співаків, 

танцюристів. Тисячі учасників художньої самодіяльності разом з дипломами 

автомобілістів і дорожників понесли в світ любов до мистецтва, нестримну тягу 

до колективної творчості, добру згадку про керівників творчих колективів, які 

прищепили і розвинули в них природні задатки і потяги до музики, пісні, танцю, 

сценічного перевтілення. Художня самодіяльність є не лише засобом культурного 

виховання. Вона - наповнювач її дозвілля цікавим і корисним змістом.  

Сучасне життя постійно вимагає підвищення престижу освіти, розвитку 

здібностей і талантів. У різномаїтті талантів бачиться одне з основних умов 

підйому творчої активності людей, їх ініціативи, змагання умів і талантів, без 

чого немислимо руху вперед, неможливий вихід з кризового стану в економіці, 

політиці, соціальній сфері. Головне в розвитку системи позаурочної освіти є 

виховання, практична діяльність і розвиток студентів, націлений на підготовку 

творчої людини, талановитих фахівців. 

Увага до видатних здібностей студентів передбачає відродження 

культурних цінностей нації, націлених на розвиток гармонійної особистості, 

здатної вступати в спілкування та співпрацю. 

Виховання студентів передбачає систему заходів в позаурочний час, які 

пов'язані з навчальним процесом і є його логічним продовженням. Позаурочна 

діяльність студентів пов'язана з проведенням дозвілля, організацією відпочинку, 

різнобічних їх задоволень. 

Особливості роботи: добровільність участі студентів, гнучкість змісту і 

форм, можливості для прояву самостійності, ініціативи. Завдання: розширення 

культурного кругозору, розвиток допитливості, високих духовних потреб, 

творчих здібностей. 

Сучасний динамічний світ потребує творчої людини, яка є найбільшою 

цінністю у будь-якому суспільстві. Саме тому в Житомирському автомобільно-

дорожньому коледжі Національного транспортного університету приділяється 
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велика увага позакласній роботі, яка дедалі набирає сучасних рис та відповідає 

потребам суспільства у розвитку творчих здібностей студентів.  

Позаурочна робота сприяє естетичному розвитку особистості студента. 

Протягом багатьох десятиліть в коледжі працюють спеціальні гуртки та секції, в 

яких студенти знаходять себе в позаурочний час. Останнім часом це нелегка 

робота і для студентів, і для їх керівників. Основна причина - велика 

завантаженість студентів та необхідність заробітку.  

Завдання гурткової роботи: виявити і поставити у сприятливі умови 

обдарованих і талановитих у тих чи інших видах мистецтва студентів, 

підготувати їх до виступів, до організації студентських вечорів, до участі у 

фестивалях і т.п. 

Для цього розробляються програми, що мають своєю метою активне 

залучення викладачів та спеціалістів в певній галузі до цієї роботи. У коледжі 

широко поширена гурткова робота. Працюють предметні та гуртки художньої 

самодіяльності. Робота предметних гуртків організовується викладачем зі свого 

предмету. Позакласними гуртками (вокальним, драматичним, танцювальним, 

фото, радіо, духовим), як правило, керують спеціально запрошені викладачі або 

викладачі коледжу. 

Позакласна робота будується за принципом добровільності, а її зміст має 

відповідати особистим інтересам студентів. Такий підхід дає можливість 

всебічно враховувати їх запити, індивідуальні нахили, диференціювати тематику 

занять, виходячи з рівня їх розвитку. Разом з тим слід враховувати, що, хоча 

самодіяльність і активність студентів в позакласній роботі менша, ніж на 

заняттях, і панують дійсно інтереси підлітків, не можна виходити тільки з 

бажання студентів. Керівник повинен виконувати свою спрямовуючу роль, хоча 

б тому, що він краще знає, що знадобиться їм у самостійному житті, він здатний 

будити інтерес студентів, формувати їх активність, розвивати технічне 

мислення, раціональний підхід до вирішення проблем. 
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Гурткова робота відрізняється від навчальної великою різноманітністю 

форм і методів її організації, участю в студентських вечорах, фестивалях, 

конкурсах і т.д. 

Тут студенти будують нові освітні простори, де  кожен  пересувається 

вільно, розвивається і виховує в собі естетичне сприйняття навколишнього світу, 

одночасно розвиваючи творчі здібності, впевненість у своїх силах. 

Сьогодні у студентів є нагода безкоштовно розвивати свої здібності та 

вивчати ази  народного та естрадного танцю, розкрити свої голосові дані у 

поєднанні з сучасною українською піснею та іншими жанрами, навчитися 

сценічній майстерності у якості ведучого, стати актором КВК або навчитися 

грати на музичних духових інструментах. 

Гурткова робота забезпечує можливості і для здійснення більш тісного 

зв'язку і спілкування між студентами різних груп, що зустрічаються в умовах 

сприятливої емоційної обстановки, що створюється на основі спільності 

інтересів і духовних потреб, а також організацію позакласних виховних заходів 

за напрямками виховної роботи. В коледжі їх проводиться дуже багато і на 

високому рівні. Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою 

реалізацію в проведенні загальноколеджських заходів та класних годин за такою 

тематикою: «Дебют та посвята першокурсників»;  Вечір зустрічі з 

випускниками; День студента; День Святого  Валентин (проводився конкурс 

«Міс та містер коледжу»); вітання жінкам до дня 8 березня від чоловіків під 

керівництвом Гринчука О.М. та Зосима В.В.  

      Висновки.  Художньо-естетичне виховання в коледжі будується на 

проблемах навчального закладу і тому успіхи в художній самодіяльності  є 

дійовою формою в естетичному вихованні.  
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УДК 929 

Аліна Сергіївна Козачкова 
Лубенський лісотехнічний коледж, заступник директора з виховної 

роботи, м.Лубни, Україна 
 

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 

 

Анотація. Формування освітньо-культурного простору та традицій у 

Лубенському лісотехнічному коледжі становлять основу національно-

патріотичного та інтелектуально-духовного виховання.  

Лубенська земля багата славетними іменами, серед яких – «витязь 

української поезії» Василь Симоненко. Його життєві переконання 

залишаються актуальними і сьогодні. 

Annotation. Formation of educational - cultural space and traditions at Lubny 

forest – engineering college is basis of national – patriotic and intellectual – spiritual 

upbringing. 

Lubny land is rich in famous names, among them is «knight of Ukrainian 

poetry» Vasyl Symonenko. His life convictions remain actual nowadays.  

Ключові слова. Василь Симоненко, поезія, поет-шістдесятник, 

щоденникові записи, презентація. 

Key words: Vasyl Symonenko, poetry, the poet of the sixties, diary notes, 

presentation. 

Життя в еру комп’ютерних технологій вимагає нового підходу у 

вихованні. Головним показником творчої діяльності викладача є наявність 

педагогічних знахідок, ідей, що згодом утворюють передовий досвід у 

вихованні підростаючого покоління. Видатний педагог Костянтин Ушинський 

говорив, що найважливіша частина виховання – формування характеру. 

Змінюються епохи, але «суть виховання полягає саме в тому, що старше 

покоління передає свій досвід, свої переконання молодшому».  
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Поєднуючи в своїй роботі національно-патріотичне та інтелектуально-

духовне виховання, проводжу заняття з вивчення творчого доробку 

письменників рідного краю. Дуже частими є зустрічі із митцями-сучасниками, 

під час яких студенти не лише чують авторське виконання, а й декламують свої 

твори і отримують поради та настанови майстрів пера.  

Традиційно, 8 січня, на другий день після Різдва Христового, невелике 

село Біївці над Удаєм оживає від голосів численних делегацій [4]. Адже тут 

з’явився на світ найбільший із шістдесятників – поет, який за образним 

висловлюванням класиків «віддав ідеї суверенності України не вигризки душ, а 

всю повноцінність життя або смерті, щоб стати безсмертним» [1].  

У нашому навчальному закладі теж традиційними стали читання та 

інсценізація творів Василя Симоненка, поетичні заклики якого не залишають 

байдужими вже декілька поколінь нащадків. Щороку студенти-першокурсники 

гортають сторінки його щоденника, поринаючи у неординарність образів 

митця. Вашій увазі пропонується розробка, присвячена творчості нашого поета-

земляка. 

 Літературно-музична композиція  

Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя… 

В основі композиції - щоденникові записи «Окрайці думок».  

Поет-актор сидить за письмовим столом, де знаходяться щоденникові 

записи. Можна відтворити інтер’єр кабінету митця. 

Під час заходу звучить музика. Ведуча імітує гру на фортепіано, 

перегортає сторінки нот, називаючи число, від якого був зроблений той чи 

інший запис. Студенти-читці декламують твори поета різних років, при цьому 

кожного разу вони залишають після свого виступу на підлозі аркуші – це і є 

«окрайці думок», які наприкінці дійства поет-актор повинен підняти і покласти 

на стіл. Доцільно використовувати презентацію зі світлинами поета, аудіозапис 

голосу митця. 
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Поет-актор: 

Не докорю ніколи і нікому, 

Хіба на себе інколи позлюсь, 

Що в двадцять літ в моєму серці втома, 

Що в тридцять – смерті в очі подивлюсь. 

Моє життя – розтрощене корито, 

І світ для мене – каторга і кліть… 

Та краще в тридцять повністю згоріти, 

Ніж до півсотні помаленьку тліть. 

Зачинаю цей щоденник не тому, що хочеться побавитися у великого. 

Мені потрібен друг, з яким я міг би ділитися усіма своїми сумнівами. Вірнішого 

і серйознішого побратима, як папір, я не знаю. 

Земля вже двадцять восьмий раз несе мене навколо Сонця. Мало встиг я 

зробити за цей час гарного і доброго. 

Я розумію, що поет з мене такий собі. Але бувають і гірші. Такі, як я, теж 

необхідні літературі [2]. 

Перший читець: 

Небагаті у мене скарби, 

Але й ті я не всі зберіг, 

Залишивши для віршів фарби 

І думок нешвидкий розбіг. 

І на мене колишні друзі 

Сиплять лютих прокльонів град, 

І стою я в тісному крузі 

Між наклепів, образ і зрад. 

Хай сміються тупі кентаври! 

В мене власна погорда єсть, 

Бо за ваші дешеві лаври 
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Не продам я совість і честь[2]. 

Сьогодні проїздом у наших Черкасах мелькнув Микола Вінграновський. 

Вперше я зустрівся з ним у 1958 р. Мабуть, у вересні, бо на другий день ми 

сиділи в кімнатці, яку він наймав на площі Калініна, ласували виноградом. Ми 

майже подружилися, але – розлука. Він зовсім забув про цю зустріч за чотири 

роки. Я – ні. На мене він ще тоді справив глибоке і сильне враження. Я повірив 

у нього з першого знайомства і, гадаю, не помилився. 

Будьте прокляті ви, нікчемні гроші! Ви зробили мене рабом газети, і я не 

зміг поїхати разом з Миколою до Канева. Давно в мене не було такої втрати, бо, 

по правді кажучи, нікого було втрачати[2]. 

Другий читець 

Не розірвати цю холодну тишу, 

Вона міцна й похмура, мов граніт, 

Хоч в ній пробив мікроскопічну нішу 

Наш галасливий і бездарний світ. 

І бурі й шторми – то дитячий лепіт, 

То відчайдушний виклик німоті. 

То безнадійний крик у безкінечнім склепі 

І неповторність вічній самоті. 

Зловісна тиша. Холодно і млосно. 

О, чим її, прокляту, розірвать, 

Щоб зашуміло щастя стоголосне 

І не дало нам більше спать?! 

21.10.1962 

До безтями ненавиджу казенну, патентовану, відгодовану мудрість. 

Якими б цитатами бездари не підпирали свою розумову стелю, вона, однак, 

занизька для нормальної людини. 
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Як простір немислимий без руху, так поезія немислима без думки. Що то 

за простір, коли в ньому не можна рухатися? Яка то поезія, коли вона не 

мислить? Поезія – це прекрасна мудрість. 

До чого змілів наш гумор, як зубожіла сатира! Стиляги, перекупки, вузькі 

штанчата і модні зачіски – чи варто серйозним людям тратити на це нікчемство 

не лише слова, а й нерви?  Я ніколи навіть не пробував писати ґрунтовні і 

глибокі відповіді на мілкі твори. В калюжі глибоко не пірнеш, будь ти хоч 

японським шукачем перлів. 

Третій читець 

Задивляюсь у твої зіниці 

Голубі й тривожні, ніби рань. 

Крешуть з низ червоні блискавиці 

Революцій, бунтів і повстань. 

Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік, 

Буду, мамо горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік… 

Ради тебе перли в душі сію, 

Ради тебе мислю і творю. 

Хай мовчать америки й росії, 

Коли я з тобою говорю. 

Одійдіте, недруги лукаві! 

Друзі, зачекайте на путі! 

Маю я святе синівське право 

З матір’ю побуть на самоті… 

21.06.1963 

Майже півроку я не заглядав до цього зошита. 
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Якщо поет не приносить нових думок та емоцій – він формаліст, як би не 

рекламував свою мниму незалежність до реалістів 

Четвертий читець 

Прийшла весна і пісню заспівала, 

думки хороші людям принесла, 

лише для мене в неї ласки мало, 

лише для мене не знайшла тепла. 

Бо ясне сонце та гаї шумливі 

в душі якусь порушили струну, 

і скрізь мене мелодії тужливі 

до забуття закликують і сну. 

Тривоги, сум і біль розчарування 

мені весна в дарунок принесла, - 

і хочу йти крізь ці ясні світання 

туди за них, де непробудна мла. 

Це забуття собі знайти я зможу, 

покинуть все і назавжди заснуть 

тоді я біль у серці переможу 

і віджену осінню каламуть. 

16.07.1963 

Не знаю, чи це кожному властиве, чи тільки зі мною таке буває. Часто 

сумніви нищать будь-яку впевненість в своїй мужності.  Я не знаю,  як 

триматимуся, коли посиплються на мою голову справжні випробування. Чи 

лишуся людиною, чи жах засліпить не лише очі, а й розум? Втрата мужності – 

це втрата людської гідності, котру я ставлю над усе. Навіть над самим життям. 

Але скільки людей – розумних і талановитих – рятували своє життя, 

поступаючись гідністю, і, власне, перетворювали його в нікому не потрібне 

животіння. Це найстрашніше. 
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Душа прагне потрясінь, а розум боїться їх. 

Звучить поезія «Ти знаєш, що ти – людина» 

22.07.1963 

Мабуть, почалося моє згасання. Фізично я майже безпорадний, хоч 

морально ще не зовсім виснажився. Думаючи про смерть, не почуваю ніякого 

страху. Можливо, це тому, що вона ще далеко? Дивна річ: я не хочу смерті, але 

й особливої жадібності до життя не маю. Десять років – для мене більше ніж 

достатньо. З іронією оглядаюся на пройдене: мені двадцять дев’ять скоро 

стукне, а що я зробив, чи бодай почав, значне? Не життя, а низка клопотів, 

дрібних невдач, дрібних розчарувань і дрібних успіхів! 

Ні, не так я мріяв жити, як живу. Щасливий той, хто хоче мало від життя, 

- він ніколи не розчарується в ньому. Найпростіший і найкоротший шлях до так 

званого щастя – стати обивателем. Мозок, здатний породжувати мислі, не 

здатний зробити його власника щасливим. 

Немає смерті. І не ждіть – не буде. 

Хто хоче жить, ніколи не помре. 

І будуть вічно веселитись люди, 

І танцювать дівчата в кабаре. 

І в сіру ніч, коли мене не стане, 

Коли востаннє римою зітхну – 

Я не помру, лиш серце в грудях стане,  

Схолоне кров, а я навік засну. 

Що я можу сказати про себе? 

Ще так мало прожито і так мало зроблено. Хочеться бути людиною, 

хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право 

називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, 

а тому, що мало вмію і знаю. 
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Найбільше люблю землю, людей, поезію і… село Біївці на Полтавщині, 

де мама подарувала мені життя… 

Учасники заходу виходять на сцену та читають по строфі поезію 

«Лебеді материнства». 

Висновки. Є люди, що вміють любити і страждати. Є люди, що згорають 

від любові та гніву[3]. Таким був і залишається в нашій пам’яті Василь 

Симоненко, поет з когорти «шістдесятників» і наш земляк. Він своїми творами, 

а не тільки життям, довів вірність добру і правді. Читаймо ж його, перечитуймо, 

тихо і вдумливо. І хай здійсняться Василеві мрії про Україну, про щасливе 

майбуття людей усієї планети.  
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ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Анотація. Дослідження актуальності проблеми екологічного навчання і 

виховання молоді, висвітлення цього питання у роботах педагогів-класиків,а 

зокрема у педагогічній спадщини В.О Сухомлинського-безсмертного світача 

української педагогічної науки-основна мета цієї роботи. 
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Annotation. The article deals with studying importance of the problem of young 

people’s ecological education, demonstrating this question in the famous educators’ 

works particularly in pedagogical heritage of V.O. Sukhomlynskyi, one of the world-
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На сучасному етапі розвитку природи і суспільства особливого значення 

набуває проблема виховання і всебічного розвитку екологічно компетентного 

покоління Homo Sapiens, здатного до життя в інформаційному суспільстві і до 

цивілізованої взаємодії з природою, свідомо відповідального за стан довкілля 

рідної країни і планети Земля в цілому. 

Вступ людства до епохи нових взаємостосунків з природою вимагає зміни 

не тільки його поведінки, але, що особливо важливо, зміни його ціннісних 

орієнтирів .Саме тому однією з актуальних проблем сучасного суспільства є 

проблема формування екологічної культури особистості. Свідоме оволодіння 

екологічною культурою має розпочинатися ще з дитинства, одночасного з 

засвоєнням положень загальної культури. 

Людина була і завжди  залишається дитям природи, і 

те, що ріднить з природою ,має використовуватися для її 

прилучення до багатств духовної культури. 

В.О.Сухомлинський 

Сучасна українська школа знаходиться на шляху активного пошуку нових 

форм та методів навчання і виховання. Але виховання через навчання у 

природі – це наріжний камінь сучасної і традиційної педагогіки, закладений 

класиками природничої освіти: В. Ф. Зуєвим, О. Я. Гердом, К. Д. Ушинським, 
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С. Ф. Русовою, А. С. Макаренком і, безсумнівно, світочем української 

педагогічної науки В. О. Сухомлинським. 

Велику увагу ознайомленню дітей з предметами та явищами природи 

приділяв класик вітчизняної педагогіки Костянтин Дмитрович Ушинський. Він 

писав, що логіка природи є найдоступнішою і найкориснішою логікою для 

дітей К. Д Ушинський твердо відстоював проблему необхідності озброєння 

учнів конкретними життєвими уявленнями та поняттями на основі 

спостережень у природі та навколишньому житті. Вчений вважав, що не з 

курйозами й диковинками науки має знайомитися в школі дитина, а навпаки, 

треба привчати її знаходити цікаве в тому, що її постійно і скрізь оточує, й тим 

самим показати їй на практиці зв’язок між наукою й життям [5, с. 95-96]. 

Видатний український педагог, прозаїк, літературознавець, діячка Софія 

Русова вважала, що природоохоронне виховання школярів допомагає краще 

пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи, бо 

людина зберігає любов до своєї малої Батьківщини з дитинства на все життя. 

Ця робота, на думку Русової, розкриває широкі можливості для виховання у 

дітей національних почуттів, а також виступає ефективним засобом всебічного 

розвитку особистості, сприяє зв’язку теоретичних знань з навколишньою 

дійсністю. Саме краєзнавча діяльність дає змогу вивчити навколишнє 

середовище з позиції цілісної картини світу, бачити сучасне життя не як щось 

одірване, випадкове, а як частину чогось великого, суцільного, що має зв’язок з 

майбутнім [5, с. 100-104]. 

Особливого значення впливу природи на формування, становлення та 

розвиток особистості надавав у своїй педагогічній діяльності Василь 

Олександрович Сухомлинський. Він вибудував струнку педагогічну систему, 

зорієнтовану на екологічне навчання і виховання молоді, яка назавжди увійшла 

до золотої педагогічної скарбниці людства. Його досвід роботи є взірцем для 

всіх, бо відкриває перед вихованцями всі джерела любові до Батьківщини, 
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сприяє вивченню природи рідного краю. «Рідна природа входить в нашу душу, 

як колиска буття, як чисте джерело, з якого ми вперше напилися живої води, з 

якого ми взяли й радісне пробудження далеким ранком нашого дитинства, й 

чудову мелодію рідної пісні, й казку… й думки про життя народу… Природа 

рідного краю – верба над тихим ставком, тополя над шляхом... запашний луг, 

жовте пшеничне поле... – все це не просто середовище, в якому росте, 

зводиться на ноги й робить перші кроки по Землі маленька людина, це тисячі 

найтонших коренів, що беруть і несуть життєдайні соки до гілок і листя, й 

розквітає могутнє дерево – Людина...» [6, с. 112]. 

В. О. Сухомлинський підкреслював, що треба навчати учнів розуміти 

природу, піклуватися за збереження і примноження її багатств. Найважливіші 

умови виховання бережливого ставлення до природи – це пізнання та вивчення 

рідного краю, розвиток в учнів позитивних емоційних відчуттів до об’єктів 

навколишньої дійсності, активна практична діяльність. 

У своїй роботі «Серце віддаю дітям» Василь Олександрович дає вчителям 

таку пораду: «Ідіть у поле, у парк, пийте з джерела думки, і ця жива вода 

зробить ваших вихованців мудрими дослідниками, допитливими людьми і 

поетами». Він зазначає , що «вивести дітей на галявину, побудувати з нами в  

лісі, в парку – справа значно складніша ,ніж провести уроки» [6, с. 119]. 

Основною домінантною екологічного виховання за Сухомлинським є 

гуманізм, який у подальшому визначатиме особистість кожної дитини, а потім і 

дорослої людини. Якщо дитину навчити любити природу і оберігати її, то все 

це вона буде робити і в старшому віці, адже природа є найбільш благодійним 

джерелом гуманістичного виховання особистості. 

У своїй педагогічній діяльності В. О. Сухомлинський широко 

використовував проведення «уроків мислення» серед природи, уроків під 

блакитним небом, навчання в «зелених класах», складання книжок-картинок 

про природу, подорожі у природу, використання і розв’язування задач із 
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живого задачника, створення кімнати казки, острова чудес, куточка краси, 

використання в духовному житті дітей пісні, книжки, проведення свята Матері, 

троянд, польових квітів, весняних первоцвітів, написання дітьми оповідань, 

казок. Ці та іншу знахідки педагога сприяли розумовому розвитку дітей, 

засвоєнню духовних цінностей свого народу і гуманного ставлення до людей і 

природи. 

В педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського можна виділити такі 

основні напрямки реалізації екологічного виховання: 

– формування системи наукових екологічних знань; 

– цілеспрямоване нагромадження міцних екологічних знань, розуміння 

глибинного взаємозв’язку всього живого у природі; 

– формування екологічної культури та світогляду учнів; 

– отримання позитивних почуттів від навколишнього світу, які в 

подальшому матимуть велике значення для духовного становлення дитини; 

– виховання учнів, які б бачили і усвідомлювали свою єдність з 

природою, переживали і турбувались про збереження і примноження 

навколишнього середовища, бережно ставилися до всього живого, брали 

активну участь у поліпшенні довкілля. 

Висновки 

Наукові і моральні ідеї В. О. Сухомлинського є надзвичайно актуальними 

в педагогічній діяльності освітян сьогодення. Завдання природничої освітньої 

галузі в умовах нової української школи-не лише формування природознавчої 

компетентності як системи інтегрованих знань про природу і суспільство, а й 

виховання основ екологічної свідомості і світосприйняття та філософії 

природошанування. 

Формування нового, свідомого, відповідального, гуманного ставлення до 

природи, розвитку екологічної етики, основаної на ідеї співпереживання, 

самооцінки всього живого є важливою умовою розуміння існуючих зв’язків у 
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природі, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери 

і цивілізації. Неперевершений зразок наукової і практичної діяльності у цій 

важливій роботі дають нам сучасникам глибини педагогічної спадщини 

видатних педагогів класиків, думки, напрацювання і методи яких є і будуть 

актуальними в українській і світовій педагогічній науці. 
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Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої 

традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбуваються протягом 

багатьох століть. Народні традиції – це неписані закони, якими користуються в 

найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Святково-

звичаєва спадщина, а також мова – це найміцніші елементи, що об’єднують і 

цементують окремих людей в один народ, в одну націю. 

Перед сучасною системою освіти стоїть завдання залучення нових 

поколінь до історичної пам'яті народу, а значить – і збереження її в наших 

дітях. Ми звертаємося до народних традицій не тільки тому, що це джерело 

мудрості, запасник педагогічної думки і морального здоров'я. Національна 

традиція, її трансформація в сьогоденні і майбутньому стає важливим 

чинником поступу нашої педагогіки. Неважко помітити, що і в світовій 

педагогіці ця думка знаходить усе більше своїх прихильників. 

В основі реалізації завдань виховання культури поведінки, лежить синтез 

загальнолюдського досвіду, моральних цінностей і особливостей українського 

менталітету. В джерелах української народної педагогіки нагромаджений 

досвід народу щодо виховання та навчання дітей, його погляди на мету, 

завдання й методи виховання молодого покоління, традиційні для українців 

форми та засоби виховного впливу. На основі багатовікового досвіду українців 

склалися народна філософія, мораль, система знань і вірувань, які й утворили 

основу української народної педагогіки. М.Вовчок, О.Духнович, О.Маркович, 

С.Русова, Г.Сковорода, Л.Українка, К.Ушинський, І.Франко, та інші відомі 

історичні постаті вважали, що педагогічні знання та вміння народу 

сконцентровані в українському фольклорі, зразки якого можна 

використовувати як засоби виховного впливу на дітей дошкільного віку [1, с. 

204]. 

Так, у народних прислів'ях, казках, легендах чітко сформульований ідеал 

виховання, визначено моральні якості, притаманні вихованій людині. В 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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прислів'ях зібрані конкретні правила культурної поведінки, викладені в 

дотепних формах, що полегшує їх усвідомлення дошкільниками. Українські 

народні казки містять відомості про форми та способи культурної поведінки, а 

також про наслідки порушень визначених норм. Наприклад, 

казки «Котигорошко», «Дідова дочка і бабина дочка», «Яйце-райце», «Летючий 

корабель», «Кирило Кожум’яка», «Ох», «Кривенька качечка», «Правда і 

Кривда» несуть у собі глибший моральний зміст.   Отже, в прислів'ях, 

приказках, легендах, казках сконцентрований моральний зразок, вироблений 

українським народом. 

Для розкриття творчих здібностей дитини, необхідно збагачувати її 

життєвий досвід яскравими художніми враженнями.   

Чим багатший досвід дитини, тим яскравішими стануть творчі прояви в  різних 

видах діяльності. 

Дитинство дітей насичене та пронизане грою. Гра – найдоступніший і 

цікавий для дитини спосіб переробки, висловлювання емоцій, почуттів, 

вражень. Виховна цінність народної гри полягає в тому, що в ігровій ситуації 

діти беруть на себе певні ролі і виконують ігрові дії. Це потребує усвідомленого 

дотримання визначених правил та норм поведінки. Внаслідок цього в 

дошкільників, з одного боку, накопичується соціальний досвід, закріплюються 

певні правила та способи поведінки, а з іншого –  він привчається 

дотримуватися вимог, які до нього ставляться. Розглянемо традиційні народні 

ігри, які можна використовувати в роботі з молодшими школярами. Це ігри-

забави «Росте морква», «Тук, тук чобіток...», «Котик і мишка», «Танцювала 

риба з раком», «Журавель», «Дзвіниця», «Грушечка», 

«Чижик», хороводи «Ходить квочка коло кілочка», «Подоляночка», «А ми 

просо сіяли, сіяли», «Мак», «Шевчик», «Ой гілля-гілочки»,  віршики-

лічилки: «Тікав заєць через міст…», «Зайчик-зайчик-побігайчик…», «Котилася 

торба з високого горба…», «Сорока-ворона на дубі сиділа…», заклички: 

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-195D3C13FFA7A#a7
http://narodni.com.ua/unt/%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BB%D0%B8
http://narodni.com.ua/unt/%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BB%D0%B8
http://narodni.com.ua/unt/%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://narodni.com.ua/unt/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://narodni.com.ua/unt/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%C2%AB%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%C2%BB
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«Вийди, вийди сонечко», «Іди, іди, дощику», «Зозуле рябенька...», «Ластівки-

ластівки...», «Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко…», тощо. 

Народ створював і вдосконалював певні морально-етичні норми. 

Головними чинниками народної моралі були повага до вільної праці, 

утвердження ідеалів добра, краси, гуманних взаємин. Знання свого родоводу, 

почуття громадянського обов'язку заохочувалися, пияцтво, лінощі, злодійство, 

жадібність, скупість - засуджувалися. Право на вільну працю народ виборював 

століттями. У праці він обстоював свою честь і гідність. Тому вартість людини 

визначалась її ставленням до праці. Основу народної педагогіки становило 

трудове виховання: «Без труда немає плода». Про важливі події в житті народу 

та про його героїв сповіщали історичні пісні. З приповідок постає сила 

життєвого досвіду народу («не все те русалка, що у воду поринає»; «правдою 

увесь світ перейдеш і назад повернешся»; «і на жалку кропиву мороз буває»), є 

приповідки, які створив український народ, є запозичені в інших народів. [2, с. 

346]. 

Чарівною силою володіє народна пісня, що захоплено оспівує красу 

рідної природи. Виховне значення народної пісні важко переоцінити. Вона 

пробуджує в дітей уявлення в дітей про прекрасне не лише в оточуючому світі, 

але і в самій людині. В.О.Сухомлинський вважав народні традиції, звичаї, свята 

та обряди, які супроводжувались народними піснями, надзвичайно важливим 

засобом становлення особистості. Він широко використовував їх з метою 

досягнення певних конкретних цілей, збагачення і урізноманітнення методик 

навчально-виховної роботи. 

Видатні педагоги минулого багато уваги приділяли 

вивченню педагогічних поглядів народу і його педагогічного досвіду. 

Взаємодія народної педагогіки, народного виховання найвиразніше 

простежується у творчій спадщині великих педагогів. Особливо повчальними і 

значущими в цьому відношенні є досвід та ідеї Я. А. Коменського і геніальних 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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продовжувачів його справи - К.Д. Ушинського, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинського [3, с. 226]. 

Педагогічна сутність національно-культурних традицій полягає у 

відтворенні в наступних поколінь того кращого, що вироблено українським 

народом упродовж усієї історії свого існування. Отже, виховання учнів 

початкових класів на національно-культурних традиціях українського народу 

забезпечує їх прилучення до високих духовних і матеріальних надбань свого 

народу, засвоєння і примноження кращих звичаїв, моральних норм, естетичних 

цінностей та інших елементів культурної спадщини, кращих психічних якостей 

українського народу, специфіки його емоційної та інтелектуальної сфери, що 

зберігаються нацією, розвиваються і передаються протягом століть. 

Цілісна система виховання школярів на національно-культурних 

традиціях у педагогічній літературі висвітлена вкрай недостатньо. Причини, що 

гальмують процес виховання школярів на національно-культурних традиціях 

українського народу, мають соціально-економічний, загально-педагогічний і 

організаційно-методичний характер. Це, по-перше, неповна визначеність мети, 

цінностей, ідеалів, прикладів і зразків у виховній роботі; недостатня етнізація і 

формалізм у змісті, формах і видах виховної діяльності, особливо позаурочної; 

по-друге, недосконалість навчальних планів і програм, відсутність підручників 

нового покоління, неврахування регіональної специфіки традицій, народних 

промислів, декоративно-ужиткового мистецтва; по-третє, недостатня 

навчально-матеріальна база, які традиційних загальноосвітніх шкіл, так і 

освітньо-виховних закладів нового типу; по-четверте, невідповідність 

навчальних планів вузу запитам різних типів сучасної загальноосвітньої школи, 

що виявляється в недостатній кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема, щодо 

виховання школярів на національно-культурних традиціях народу [4, с. 52]. 

Новий підхід до етнонаціональної сфери виходить з необхідності 

рівноправ'я та задоволення специфічних інтересів та потреб усіх 
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національностей при повному подоланні будь-яких проявів привілеїв на 

національному ґрунті. Він орієнтується на спокійне, зважене рішення проблем, 

що виникають з урахуванням спільних інтересів усіх народів країни .Бо всі 

вони роблять свій внесок до вселюдської скарбниці духовних цінностей. 

Висновки 

Отже, традиції українського народного виховання сформовані та 

відшліфовані через безперервне застосування на протязі багатьох віків. Це ціла 

педагогічна система поглядів, ідеалів та засобів батьківсько-материнського, а 

також суспільного впливу на дітей та молодь. Ці засоби спрямовані на 

формування сильних духом і тілом особистостей, які не відокремлені один від 

одного, а мають жити у цільній, духовно єдиній українській громаді. Завдяки 

народному вихованню  забезпечуються наступність, спадкоємність поколінь, 

коли усі знання і цінності батьків-дідів передаються дітям. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ» 

 
Анотація. У статті розглядається проблема формування ключових 

космпетентностей школярів на уроках «Я у світі» як засобу успішної 

інтеграції школяра в суспільство 
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Annotation.  The article deals with the problem of key competencies in 

colleges in the lesson " I in the world" as a means of successful integration of the 

student into society. 
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У сучасному суспільстві відбуваються стрімкі зміни, які стосуються 

різних сфер життя. Традиційна модель освіти практично вичерпала себе й не 

відповідає вимогам часу. Назріла необхідність у зміні способів педагогічної 

діяльності. Актуальності набуває компетентнісний підхід. 

Компетентність – інтегрований результат освіти, що, на відміну від 

функціональної грамотності, дозволяє розв’язувати цілий клас задач; на відміну 

від навички, є усвідомленою; на відміну від уміння, є здатною до перенесення, 

удосконалюється не шляхом автоматизації та перетворення на навичку, а 

шляхом інтеграції з іншими знаннями, уміннями, навичками[1, с.72]. 

Навчально-виховний процес на уроках «Я у світі», спрямований на 

формування компетенцій, які допоможуть учням успішно опанувати всі 

навчальні дисципліни та досягти успіху в соціумі. 

Відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту та Ради (ЄС)"Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя" і Державного 

стандарту початкової загальної освіти реалізація завдань предмету «Я у світі» 

сприяє формуванню в молодших школярів ключових компетентностей: 

– соціальної (здатність налагоджувати взаємодію з іншими дітьми та 

дорослими, працювати в команді, знаходити порозуміння, запобігати 

конфліктам, приймати самостійні рішення, відповідати за їх наслідки); 

– громадянської (усвідомлення своїх прав і обов’язків, використання 

моделей поведінки, які відповідають нормам моралі і права); 
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– загальнокультурної ( здатність сприймати духовно – моральні 

основи життя людини,  досягнення національної та світової  культури); 

– уміння вчитися (здатність визначати мету своєї діяльності, 

проявляти зацікавленість навчанням, володіти навичками самоконтролю і 

самооцінки); 

– інформаційно-комунікативної (вміння аналізувати інформацію з 

різних джерел, здійснювати комунікацію у групі та в колективі) [2]. 

Одним із найважливіших завдань у роботі вчителя є формування зокрема 

громадянських та соціальних компетентностей, тому що вони пов'язані з усіма 

життєвими вміннями школярів. 

Утілення ідей успішної соціалізації особистості молодшого школяра, його 

громадянського виховання простежується у працях Р. Арцишевського, І. Беха, 

Н. Бібік, І. Казанжи, У. Кецик, Л. Момотюк, О. Савченко, О. Сухомлинської. 

Соціальна компетентність − інтегративне особистісне утворення, в змісті 

якого об'єднані в систему знання людини про суспільство і саму себе, вміння, 

навички поведінки в суспільстві, відносини, що проявляються в особистісних 

якостях людини, її мотиваціях, ціннісних орієнтаціях [3]. 

Під поняттям «громадянська компетентність» розуміють інтегративну 

якість особистості, що дозволяє їй усвідомлено, відповідально і ефективно 

користуватися громадянськими правами і свободами, виконувати обов'язки 

громадянина, займати активну громадянську позицію, бути патріотом [4, с. 11]. 

Саме використання інтерактивних методів навчання  сприяє  вирішенню 

вищеназваних завдань. Зокрема  "мікрофон", "сенкан", "незакінчене речення", 

"асоціативний кущ" „прес-конференція”,  „мозковий штурм”, „обговорення 

проблеми в загальному колі”, „метод ПРЕС”, „навчаючи – вчуся”, „два-чотири-

усі разом” , „снігова куля”), ”ажурна пилка”, „акваріум”, „коло ідей”. 

На уроках «Я у світі» закладаються основні моральні цінності, норми 

поведінки; з'являється перший досвід самооцінки і оцінки поведінки інших 
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людей; розвиваються комунікативні здібності дитини, які дозволяють їй 

інтегруватися в суспільство. 

Сформованість усіх груп компетентностей молодших школярів сприяє 

розвитку якості знань, умінь знаходити нові способи їх здобуття, 

винахідливості, формуванню вміння досягати успіху, робити власний вибір, а 

також допомагає оперувати знаннями в житті та навчанні, використовувати 

інформаційні технології, пристосуватися до суспільного життя. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE ( 
GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE SLIDES, GOOGLE FORMS) ТА ЇХ 

ІНТЕГРАЦІЇ  ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПЕРЕВІРКИ 
НАЯВНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ 

 

Анотація. Проведено аналіз у ході практичного застосування та 

інтеграції новітніх інструментів Google в навчальному процесі під час 
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вивчення іноземних мов. Досліжено взаємозв'язок між ефективністю та 

результатом  запровадження сервісів Google в навчальний процес як серед 

студентів, так і серед викладачів. Встановлено оцінку результативності 

використання даної практики. 

Annotation. The analysis was conducted during the practical application and 

integration of the latest Google tools in the learning process while studying foreign 

languages. Has been found the link between the practice of introducing Google 

services into the learning process and the result among students and teachers,. The 

effectiveness of using this practice is evaluated. 

Ключові слова: Google сервіси, Google Classroom, Google Slides, Google 

Forms, навчальний процес, тестування, індивідуальна та групова робота. 

Key words: Google Services, Google Classroom, Google Slides, Google 

Forms, Learning Process, Testing, Individual and Group Work. 

Взаємовідносини України з країнами Європейського Союзу, нові 

політичні та соціально-економічні реалії  сприяли створенню сприятливих умов 

для вивчення іноземних мов, наповнили його осучасненим змістом, зокрема 

підготовкою молодого покоління до життя у демократичному 

багатонаціональному суспільстві.  

На сьогоднішній день існує чимало способів та підходів до вивчення 

іноземних мов, адже сучасне життя надає безліч аргументів про те, що  знання 

іноземної мови та вміння працювати з комп’ютером є одними з найважливіших 

умінь ,якими повинна володіти людина XXI століття.  

Рівень володіння іноземною мовою в сучасних умовах є показником 

культури як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Беззаперечно, 

кожен студент повинен якомога раніше зрозуміти , що без знання іноземної 

мови не можна вважати себе освіченою людиною, всебічно розвиненою та 

інтелектуальною особистістю, а найголовніше – професіоналом в обраній 
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сфері, оскільки попит європейського ринку праці ставить нові вимоги до 

володіння іноземними мовами [1]. 

Вивчення іноземної мови передбачає опанування безліччю аспектами: 

граматика, словниковий запас, вміння побудувати конструктивне речення, 

здатність легко та вільно виразити свою думку, а також можливість розрізняти 

як письмове, так і усне мовлення носіїв тієї чи іншої культури. 

Для легшого опанування навчальним матеріалом часто застосовуються 

різні інтерактивні вправи, для показу створюються мультимедійні презентації, 

власноруч викладачем складаються тестові завдання, завдання для вивчення та 

закріплення граматичного матеріалу, контрольні роботи тощо. Та є одне 

правдиве АЛЕ : не всі студенти можуть відвідувати заняття , зазвичай з різних 

причин. Саме тому, використання сервісу Google Classroom дозволить 

уникнути неможливість опанування студентами навчальним матеріалом з 

іноземної мови. Цей сервіс передбачає вільний доступ до матеріалів курсу 

(класу) тих, хто має для цього конкретні дані : логін та пароль. 

Google Classroom – це інструмент у пакеті Google Apps for Education, 

який дає викладачам та вчителям змогу швидко створювати та впорядковувати 

завдання, вчасно та швидко перевіряти й оцінювати їх, а також легко 

спілкуватися зі студентами чи учнями [2]. 

Дана платформа поєднує в собі корисні сервіси Google, оскільки на 

платформі можна : 

· створити свій клас/курс; 

· організувати запис студентів на курс; 

· ділитися з учасниками необхідним навчальним матеріалом; 

· пропонувати їм завдання; 

· перевіряти результат засвоєння знань та оцінювати їх, слідкувати за 

прогресом у вивченні; 

· організувати спілкування серед учасників курсу [3]. 
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Використання такої платформи дозволить викладачеві швидше 

готуватися до навчальних занять та полегшить процес підготовки навчального 

матеріалу, оскільки вже не потрібно буде роздаткового матеріалу, нема потреби 

перевіряти тестові завдання чи контрольні роботи студентів – за викладача все 

це зробить платформа.  

Структура класної кімнати така: стрічка новин, стрічка завдань, а також 

перелік учасників курсу. 

Стрічка новин (рис. 1) відображає всі дії викладача, які пов’язані з 

додаванням тестування, оприлюдненням лекцій та практичних завдань, 

матеріалів для індивідуальних робіт, проектів і т. д. 

Стрічка завдань (рис. 2) передбачає по своїй суті упорядковану стрічку 

новин. Всі ті матеріали, що були оприлюднені викладачем, на  цій сторінці 

відображаються певним чином на розсуд керівника курсу. 

Загалом, Google Classroom – це потужний інструмент для керування 

навчальним матеріалом  та дистанційною підтримкою студентів, які не мають 

змоги відвідувати заняття, а також осучаснена версія матеріалів для підготовки 

до занять для викладача, які друкуються і зберігаються в папках.  

 

Рис.1 
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Рис. 2. 

Невід’ємною частиною під час вивчення будь-якої дисципліни, в тому 

числі іноземної мови, є перевірка засвоєних знань. Для цього Google також має 

певний сервіс, який дозволить скласти завдання, автоматизовано їх перевірити, 

і оцінити реальні знання студентів. Таким чином, це дозволить зберегти безліч 

часу викладачеві, якому більше не треба буде власноруч перевіряти усі 

завдання, адже він матиме змогу приділити більше часу для ретельної 

підготовки нового заняття чи нової форми роботи.  

Google Forms – онлайн сервіс для створення форм зворотнього зв’язку,  

онлайн-тестувань та опитувань [4]. 
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Конкретно нас цікавить створення онлайн-тестувань (рис. 3). Активація 

потрібних для цього опцій передбачає додаткові налаштування, такі як: 

нараховування балів за відповіді кожного учасника, типи питань (рядок тексту, 

абзац тексту, один зі списку, декілька зі списку, дата, час тощо), час відведений 

на проходження тестування. З таким широким спектром типів питань, за 

допомогою цього сервісу можна проводити не лише тестування, а й контрольні 

роботи. Все залежить від фантазії та обізнаності викладача курсу та його 

можливості пояснити студентам аспекти роботи з таким сервісом. 

 

Рис. 3 

Індивідуальні завдання , робота в парах, групові проекти також є 

важливою частиною опанування нових знань, адже без озброєння методами 

самостійного опанування знаннями, вміннями та навичками, успішність 

процесу навчання ставиться під сумнів.  



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

432 
 

Оскільки вміння працювати з комп’ютером важливе вміння в сучасному 

світі, індивідуальні та групові проекти можна проводити також за допомогою 

сервісів Google. Розглянемо Google Slides – інструмент для створення 

презентацій, прототип всім відомого MS PowerPoint (рис. 4). Такі проекти не 

повинні обов’язково передбачати виконання завдань лише за допомогою 

можливостей Google, але мати уявлення про роботу в таких умовах студенти 

повинні мати. Така практика в поєднанні з вивченням іноземної мови створить 

усі умови для виховання конкуретноспроможної інтелектуально розвиненої 

особистості, професіонала в певній сфері діяльності, в даному випадку 

спеціаліста лісової галузі. 

                                                 

Рис. 4 

Висновки. Поверхнево розглянувши актуальність використання сервісів 

Google в навчальному процесі у ході вивчення іноземних мов, можна побачити, 

що беззаперечна користь в цьому однозначно є. Серед такої: економія часу, 

зручність у використанні, цілодобовий доступ, можливість дистанційного 

навчання, безпечне збереження навчальних матеріалів у Інтернет-середовищі, 

легкість у розумінні. Студентам та викладачам припадає до душі така практика 
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інтеграції сервісів Google, оскільки освоюються  вміння працювати в Інтернет-

середовищі та самостійно здобувати знання. 
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ПЕДАГОГІКА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
СУХОМЛИНСЬКОГО - ПЕДАГОГІКА ГУМАНІЗМУ 

 

Анатоція. У статті розглянуто ідеї гуманної педагогіки в педагогічній 

спадщині Василя Олександровича Сухомлинського. У роботі наведені думки 

про процес гуманізації навчання та виховання у школах та формування 

гуманних відносин між учнями та вчителями. 

Abstract.  The  article  deals  -  with  -  the  -  ideas  -  of  humane  -  pedagogy  in  

pedagogical heritage of Vasyl Olexandrovych Sukhomlunskyi. The opinions about 

the process of humanizing of studying and upbringing in schools and forming 

humane relationship - between pupils and – teachers are given in the - work. 

Ключові слова: виховання, учасники виховного процесу, гуманна 

педагогіка, гуманно-особистісний підхід. 

Українці, як європейська за своєю цивілізаційною належністю нація, у 

своєму розвитку повинні спиратися на європейську людиноцентричну систему 

цінностей, яка не раз доводила свою ефективність. А це неможливо без 

гуманістичного виховання, яке є сьогодні фундаментом, методологічною 

основою формування сучасної цивілізованої особистості. У суспільстві 

http://www.dkng.net.ua/pro-koledzh/novyny/367-pro-vyvchennia-inozemnykh-mov-u-koledzhi
http://www.dkng.net.ua/pro-koledzh/novyny/367-pro-vyvchennia-inozemnykh-mov-u-koledzhi
http://roippo.org.ua/upload/iblock/07b/timoshchuk-o.p..pdf
https://www.eduneo.ru/google-classroom/
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відзначається загальна тенденція до жорсткості, агресивності та формалізації 

взаємин. Така конфронтація та відчуженість мають поступитися місцем 

гуманному, толерантному ставленню людей один до одного, взаєморозумінню 

й довірі, тобто суспільно прийнятним морально-етичним нормам людських 

взаємин. Українська держава досить щедра і багата своїми талантами. Вона 

подарувала світу відомих діячів, які представляють різні сфери суспільного 

буття, зокрема педагогіку, історія розвитку якої безпосередньо пов’язана з 

творчою спадщиною Василя Олександровича Сухомлинського – провісника 

педагогіки добра, людяності й любові. В сучасних умовах особливої 

актуальності набуває педагогіка гуманізму Василя Сухомлинського. Він 

переконливо доводив, що виховання гуманізму, людяності здійснюється через 

творення добра. Цій проблемі присвячена переважна більшість праць відомого 

педагога, вона пронизує всю його педагогічну спадщину. 

Однією з найважливіших рис творчості В.О. Сухомлинського було тонке 

проникнення в душу молодої людини, яка пізнає світ і утверджує себе в 

ньому. З цим тісно пов’язані думки педагога про мудру владу наставників, 

уміння дорожити довірою дитини, оберігати її, бути для неї втіленням добра і 

справедливості. Це речі, без яких учитель може стати хіба що наглядачем, але 

аж ніяк не вихователем. Звертаючись до вчителів, В.О.  Сухомлинський писав: 

«Які б грані людської волі і розуму, серця і мудрості не відкривались у вашій 

особі перед дитиною: схвалення, похвала, захоплення, гнів, обурення, осуд 

(так, на ці почуття вихователь теж має право, він – не безплотний ангел), – 

кожна з цих граней повинна відкриватися на фоні головного – поваги 

людської гідності, звеличення Людини» [1, с. 36]. 

Василь Сухомлинський наголошував, що основу виховання мають 

становити народна педагогіка та загальнолюдські цінності – добро, совість, 

честь, обов’язок, гідність. Чи не найважливішим засобом виховання він 

вважав мистецтво спілкування педагога з дітьми. Людяність, душевність 
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спілкування – ключ, що «відкриває» дитячі та юнацькі серця. Саме завдяки 

такому спілкуванню діти довіряють педагогу як старшому доброму 

пораднику, другу. Чимало праць відомий педагог присвятив ролі слова та 

значення особистості вчителя для дитини і сформулював вимоги до них. Він 

радив не робити насильства над душею людини, уважно придивлятися до 

законів природного розвитку кожної дитини, до її особливостей, нахилів. 

Місія педагога полягає у тому, щоб бути творцем дитячого щастя, лікарем і 

зцілителем дитячих душ. Аналізуючи позицію одного з учителів  

 («А якщо я не люблю дітей. Якщо я тільки й зазнаю світлих хвилин, 

коли їх не чую і не бачу? Що ж, накажете залишити школу і 

перекваліфікуватись?»), Василь Олександрович у статті «Як любити дітей» 

однозначно відповідав: «Так, треба залишити школу і здобути іншу 

спеціальність. Або ж виховати в собі любов до дитини – третього не дано». 

Почуття любові до дитини великий гуманіст називає «плоттю і кров’ю 

виховання» як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини, з огляду 

на що зазначав: «Педагог без любові до дитини – це все одно, що співець без 

голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору» [6, с. 292]. 

Вчений-педагог закликав учителів уникати озлобленості, грубості, не бути 

«товстошкірим», бо це негативно позначається на атмосфері та засобах 

навчання і виховання. 

 Він зазначав, що „…виховання гуманізму й людяності повинно стати 

одним із завдань діяльності школи і вчителя. Вони мають виявлятися в таких 

якостях і рисах особистості, як талант доброти, потреба в служінні людям – 

радість самовіддачі [3: 362]. Поза всяким сумнівом педагог вважав цю 

проблему завжди важливою і актуальною. На його думку, головним у 

вихованні гуманізму є те, що педагог повинен любити дитину, тоді й вона 

полюбить людей. Без любові і поваги до учнів розмови про гуманність і 

людяність безпідставні. Гуманізація освіти нерозривно пов'язана зі змінами 
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уявлень про сутність педагогічного впливу й роль педагога в навчально-

виховній взаємодії. Не даремно у центрі уваги видатного педагога стає 

діяльність вчителя, його проблеми, культура спілкування з дітьми, педагогічна 

майстерність, духовність, підготовка вчителів у навчальних закладах тощо. 

Все це Василь Олександрович виразив у "Сто порад вчителеві" – праця, яка 

має стати настільною книгою вчителя, як і інші його визначні твори, що мають 

пізнавальне значення для освітніх працівників, педагогічної громадськості. 

Хороший педагог, на його думку, перше за все, повинен любити дітей, 

відчувати радість від спілкування з ними, а потім все решта: знати педагогіку, 

психологію, свій предмет тощо. А процес виховання для нього був найвищою 

майстерністю, творчим діянням. «Виховання полягає у тому, – писав він, – 

щоб вміло, розумно, мудро, тонко, сердечно доторкнутися до кожної з тисячі 

граней, знайти ту, котра, коли її, як діамант, шліфувати, засяє неповторним 

сяйвом людського таланту, а це сяйво принесе людині особисте щастя.  

Відкрити у кожній людині її, лише її неповторну грань – у цьому мистецтво 

виховання» [4: 346]. Зазначимо, що у багатьох працях можна простежити 

переконання педагога, що одним із основних принципів виховання і уміння 

педагога має бути терпимість, а це основна характеристика толерантної 

людини. Не даремно серед педагогічно впливових елементів виховання він 

виділяє насамперед такі якості педагога, які співвідносяться із ознаками 

толерантної особистості: душевність тактовність, делікатність, чуйність, 

радість спілкування, чутливість, доброзичливість, вдячність, сердечність, 

повага до інших. Вчений-педагог вважав важливим таке виховання, за якого 

дитина відчувала б серцем іншу людину. Пізнання та розуміння іншої людини 

трактувалось ним як необхідна умова виховання [7].  

  Педагог формував у свідомості вихованців розумові, моральні, 

естетичні почуття і давав мудрі, щирі поради:  
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"Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє 

бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, 

що тобі хочеться, і тим що можна. Перевіряй свої вчинки... Роби все так, щоб 

людям, які тебе оточують, було добре".  

"Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають 

тобі щастя дитинства. Плати їм за це добром". 

 "Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним, ... 

товаришу в біді. Не завдавай людям прикрості. Поважай та шануй матір і 

батька, вони дали тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, щоб ти став 

чесним громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею" [8: 358].  

Висновки 

Засвоєння дітьми цієї азбуки моральної культури формує у них справжні 

гуманні почуття і вчинки, спонукає опановувати духовними цінностями свого 

народу, розуміти мету і сенс життя. Без сумніву Василь Олександрович є 

видатним представником гуманістичної педагогіки. Він синтезував ідеї 

попередників учених-педагогів і традиції народного виховання, розробив 

власну педагогічну систему, яка створювала умови для формування 

гуманістичних цінностей у дітей та реалізації гуманістичних ідей у навчально-

виховному процесі, зробив значний внесок у розвиток основ педагогіки 

толерантності. За історичними мірками Василь Олександрович прожив 

небагато, але змістовно, залишивши по собі спадщину, яка заслуговує на 

отримання особливого статусу: «Педагогіка Сухомлинського – педагогіка 

гуманізму».  
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КРАЄЗНАВСТВО У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Анотація. Роглянуто аспекти використання краєзнавчого матеріалу у 

процесі підготовки фахівців лісового господарства. 

Ключові слова:краєзнавство, ліс, лісове господарство, підготовка 

фахівців. 

Краєзнавство у широкому розумінні розглядається як збір, накопичення та 

популяризація відомостей про окрему територію. У цьому аспекті краєзнавчі 

дослідження здійснюються з різних позицій — історії, географії, геології, 

метеорології, біології, демографії, культурології та інших напрямів. Останніми 

роками набуває розвитку економічне та екологічне краєзнавство. Часто ці дві 

сфери йдуть у поєднанні дослідження, оскільки і господарська діяльність 

людини, і навколишнє природне середовище взаємопов'язані між собою. 

Особливо це стосується залучення природних ресурсів у виробництво, а також 

впливу власне виробництва на довкілля. Разом із тим, краєзнавство не являє 
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собою якийсь безсистемний збір інформації про певну територію (край). Можна 

погодитися із думкою, що краєзнавство, як комплексна наукова сфера, є 

симбіозом наукових дисциплін різних за змістом і методологією, а також 

інструментарієм, що сприяє комплексному вивченню краю. Таким чином, 

краєзнавство знаходиться на перетині різних галузей знань і вивчається 

географічно локально, роте проблемно глобально. 

З іншого боку, краєзнавство, як окрема дисципліна, інтеграційно 

вписується у загальну і професійну підготовку фахівців у різних сферах 

життєдіяльності. Лісове господарство тут не виняток, оскільки вого є галуззю 

матеріального виробництва, де здійснюється облік, відтворюється, охороняється 

лісовий фонд як окремої території, так і всього народногосподарського 

комплексу країни. Разом із тим важливим вспектом лісогосподарської 

діяльності людини є поєднання раціонального використання лісів та 

задоволення потреб членів суспільства у лісових ресурсах. Знання з географії, 

біології, історії краю у такому контексті є актуальними, оскільки вони дають 

зрозуміти специфіку розвитку регіону та взаємовпливів людини і природи. Тут 

достатньо сказати, що умовно функції лісу можна розділити на три категорії: 

господарська, екологічна та соціальна. До останньої, зокрема, належать такі 

складові як туризм і рекреація [1]. Туризм є одним із головних компонент 

географічного краєзнавства та історичного краєзнавства. 

Говорячи вже більш прив’язано до Малинщини, то даний регіон 

знаходиться у серці історичної локальної цивілізації древлян, життя яких, а 

відповідно і культура та господарська діяльність, у тісній взаємодії з лісом. 

Навіть саме слово “древляни” (“деревляни”) вказує на те, що це етнос, який 

проживав у лісових масивах.  У цьому контекчті варто звернути увагу на 

історичні наукові дослідження малинських краєзнавців. Зокрема, мова йде про 

працю В.І.Тимошенка “Малинщина. Нариси історії”. У перщому томіавтор 

окреслює питання древлянської історії у контексті з господарською діяльністю 
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мешканців краю [2] . Також варто у цьому плані звернути увагу на археологічні 

дослідження, здійснені, Б.А.Звіздецьким в різних місцях колишнього 

древлянського союзу. Так, Б.А.Звіздецький зазначає; “ Древлянський племінний 

союз наприкінці І тис.н.е. займав обширні простори Правобережжя 

Українського Полісся у межиріччях Дніпра — Тетерева, Случі та Горині. Згідно 

з нашими підрахугками загальна площа племінної території складала не менше 

28-29 тис.кв.км. У трьох випадках з чотирьох її межі визначалися природно-

географічними умовами та ельєфом регіону. Найбільш щільно були заселені 

внутрішні простори вздовж головних вождних артерій — рік Уж Ірша, Норинь, 

Случ. , верхньої та середньої течії Уборті, а також плодючі лісові грунти 

навколо Овруцького кряжу” [3, с. 97]. Таким чинлм, розглядаючи питання 

розвитку лісової галузі, як сфери виробництва, можна сміливо на території 

Житомирщини розглядати ще у І тис. н.е. У даному випадку мова може йти про 

фахову підготовку певних верств населення у різні історичні періоди на основі 

розвитку традицій у поєднанні з технологіями, які розвивалися власне 

мешканцями краю, а також запозичувалися і застосовувалися у місцевому 

лісовому господарстві. 

У цьому плані може представляти інтерес для фахової підготовки сучасних 

спеціалістів історико-економічний аналіз галузі в регіоні річок Тетерів, 

Прип'ять, Ірша, Уж та ін. Так, наявність значних лісових ресурсів давала 

можливість розвиватися промислам по випалюванню деревного вугілля та 

виготовлення поташу. Зокрема, у 1847 році в Київ по водних шляхах було 

доставлено 900 кулів деревного вугілля на загальну суму 800 рублів 

асигнаціями. Поташ також до Києва із північних районів Київської губернії 

доставлявся по річках Тетереву та Дніпру. Так, у 1842 році до губернського 

центру було доставлено 15 пудів поташку на загальну суму 25 рублів сріблом, а 

вже наступного року — 814 пудів на загальну суму 814 рублів сріблом. Окрім 

цього на ринок поставлялися і харчова продукція лісової галузі — гриби та 
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ягоди. Лише у 1842 році в Київ з півночі губернії було доставлено 200 пудів 

сушених грибів на суму 75 рублів сріблом [4, с. 25-26]. Даний приклад говорить 

про те, що лісовий промисел завжди представляв інтерес і вигоду в різні 

історичні періоди. Особливо роль лісового госполарства зросла в період 

технічної революції та розвитку ринкових відносин. 

Доволі цікавим є комплексне краєзнавче дослідження “Ліси 

Житомирщини”, де висвітлена багатогранна роль лісів  в історичному та 

економічному розвитку Житомирської області. Зокрема, автори зазначають, що 

ліси краю у ХІХ столітті зіграли важливу роль в економічній сфері, зокрема у 

експорті: “ У Новоград-Волинському повіті під корабельні гаї були призначені в 

1841 році дубові ліси в 12 урочищах площею 5681 га. Пізніше з них було 

виділені три корабельних гаї. Найпомітнішим і найбільшим за площею (3838 га) 

з них був Михеївський гай, де переважно змішані деревостани дуба межувалися 

з сосною і листяними, крім того, зустрічалися змішані соснові насадження, 

похідні м’яколистяні, а в пониженнях вільхові.  В 1855-1857 рр. В гаю була 

проведена вибіркова рубка найкращих дерев, які вивезли до найближчої 

Люботовської пристані та по р.Случ відправили за кордон” [5, с. 10]. Ця цитата 

може служити як приклад того, що і в інший історичний період недостатньо 

звертали увагу на переробку деревини і експорт готової продукції, а не 

сировини. 

Своєрідною джерельною базою у процесі підготовки фахівців лісового 

господарства, зокрема у Малинському лісотехнічному коледжі, можуть служити 

ілюстрований альбом, де зображені малюнки природи та будівель х. Гамарня.  

До цього можна додати також енциклопедичні та інформаційні видання, де 

розкриваються сторінки історії навчального закладу і біографії окремих осіб, 

імена яких пов'язані з коледжом [6]. Також у цьому аспекті можна звернути 

увагу і на навчальну літературу з історії краю, де розкриті  аспекти розвитку 
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лісового господарства та роль лісотехнічного коледжу у сфері підготовки 

фахівців для даної галузі. 

Наприклад, однією із яскравих особистостей, що має свою дотичність до 

Малинського лісотехнічного коледжу є видатний український письменник 

Юрко Гудзь. Він у своїй творчості значне місце надавав описам лісу. Достатньо 

пригадати щоденниковий запис від 3 жовтня 1978 року: “ Недавно я зробив для 

себе важливе  відкриття. Вміщується воно в кількох словах: добра душа 

мовчазного лісу. Йшов по лісовій дорозі, ніс яблука з саду покинутого як і хата 

біля нього — звідти до села рукою подати, видно почорнілий хрест дерев'яної 

невеличкої церкви... Саме тоді в надвечірній сутінковій тиші я зрозумів, скоріше 

відчув, що дерева пообіч дороги мають свою добру душу і вона зовсім не чужа 

мені, чимось з'єднана з моєю. Я відчув кожне дерево живою істотою, свою 

меншість передїх спокійною простотою. Бо ж дерева, не люди, вони навіть 

вмирають красиво і з гідністю. Ліс мовчав і мені було хороше мовчати з ним” [8, 

с.160]. 

Висновок. Краєзнавство, як сфера комплексного дослідження, представляє 

чималий інтерес у системі підготовки фахівців лісового господарства, оскільки 

пов’язана насамперед з певною територією, що може вивчатися у навчальних 

дисциплінах. Краєзнавчі матеріали також широко можуть застосовуватися у 

спеціальних та загальноосвітніх предметах навчального курсу. 
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  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 
ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

 
Анотація.  Досліджено психолінгвістичні особливості формування 

мовної граматичної компетенції,  теоретично обґрунтовано поетапне 

формування граматичних навичок  на заняттях іноземної мови. 

Ключові слова: іноземна мова, мовна граматична компетенція, 

граматична навичка, граматичний матеріал. 

Annotation. The psycholinguistic peculiarities of the formation of linguistic 

grammatical competence are investigated, the stage-by-stage formation of 

grammatical skills at foreign language lessons are grounded in theory. 

Key words:  foreign language, linguistic grammatical competence, 

grammatical skills, grammatical material. 

Граматична компетенція потребує особливої уваги в освітньому процесі. 

Зважаючи на актуальність проблеми, була обрана тема дослідження. 

Мовна граматична компетенція - це знання і здатність користуватися 

граматичними ресурсами мови, це здатність розуміти і виражати значення, 

продукуючи й розпізнаючи правильно оформлені фрази та речення. 

Основою граматичної компетенції є комунікативна граматична навичка. 

Це - стабільне, автоматизоване, ситуативно і зумовлене в контексті 
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використання та розуміння граматичних (морфологічних і синтаксичних) 

мовних засобів у всіх видах мовленнєвої діяльності - рецептивної та 

експресивної [1, с.28]. 

В основі виникнення і реалізації граматичних комунікативних навичок, 

як і будь-яких навичок, лежать стійкі нервові зв'язки між нейронами мозку, що 

утворюються в результаті їх багаторазового збудження у процесі  виконання 

певних дій. У разі прийняття рішення про поновлення одного з них, імпульс 

збудження потрапляє на відповідний нервовий ланцюг, функціонування якого і 

супроводжується психологічним  актом керування  дією. Саме тому основними 

характеристиками граматичної навички мовлення є: 

- автоматизованість - властивість граматичної навички, що 

передбачає певну швидкість виконання операцій, її цілісність; 

- стійкість - це сталість навички, її стійкість до негативного впливу з 

боку інших автоматизованих дій; 

- гнучкість  -  це здатність включатися у нові ситуації та 

функціонувати на новому мовленнєвому матеріалі; гнучкість граматичної 

навички можна забезпечити різноманітністю та варіативністю ситуацій, що 

лежать в основі вправ, а також використанням в них достатньої кількості 

лексики, в результаті чого виділяється щось загальне, незмінне для всіх 

випадків. Це й дозволяє навичці функціонувати в будь-яких ситуаціях мовлення 

та “переноситися” на будь-який мовленнєвий матеріал [3, с.6]. 

Граматичні комунікативні навички формуються поетапно. 

Ляховицький М.В., Гез Н.І.,  Шатілов С.Ф.,  Миролюбов А.А.  виділяють 

три  основні  етапи формування  граматичної комунікативної навички:  етап  

презентації, етап автоматизації та етап включення мовленнєвих вмінь у різні 

види мовлення. 

Перший етап - етап презентації, введення нового граматичного матеріалу. 

Метою цього етапу є створення орієнтовної основи граматичної дії для 
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подальшого формування навички у різноманітних ситуаціях спілкування.            

Маслико Є.А. пропонує таку послідовність ознайомлення з новим граматичним 

матеріалом: 

1. Загальна установка на функціональну спрямованість нової 

граматичної структури. 

2. Створення навчально-мовленнєвих ситуацій, типових для 

функціонування нової граматичної структури. 

3. Контроль розуміння значення нової граматичної структури та 

правильності її вживання. 

4. Вибір правила та його формування. 

5. Аналіз та усвідомлення граматичних явищ за допомогою  вправ для 

ознайомлення [2, с.50]. 

Етапу презентації відповідають такі дії студентів, як сприйняття, імітація 

та підстановка. 

Сприйняття моделі відбувається у процесі презентації і сприяє 

формуванню мовленнєвого стереотипу як основи граматичної навички. 

Імітація закладає основи зв'язку слухового та мовленнєво-рухового образів 

граматичної форми. У цей час відбувається усвідомлення функціональної 

сторони моделі та запам'ятовується формальна сторона. 

Підстановка формує операцію оформлення, має місце усвідомлення 

узагальненості моделі. В студентів збільшується здатність до репродукції на 

основі аналогії. 

Другий етап - етап тренування. Метою цього етапу є автоматизація дій 

студентів із новим матеріалом в аналогічних ситуаціях на рівні фрази. 

Трансформація і репродукція - два основні види дій, які виконують 

студенти на цьому етапі. 

Третій етап - етап використання граматичного явища в різних видах і 

формах мовлення, етап формування мовленнєвих вмінь. На даному етапі 
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головною метою є подальша автоматизація дій студентів із граматичним 

матеріалом у зв'язному мовленні. Дії студентів мають репродуктивно - 

продуктивний характер.  

Основними діями студентів є комбінування та продукування. 

Комбінування - операція, що сприяє закріпленню диференціації 

тимчасового зв'язку та виробляє його стійкість. 

Продукування - завершальна дія найвищого порядку, коли мовленнєві 

граматичні навички адаптуються до різних видів мовної діяльності. 

Сучасні методисти (Шатілов С.Ф., Ляховицький М.Ф., Скляренко Н.К., 

Ніколаєва С.Ю.) виділяють репродуктивні та рецептивні граматичні навички. 

 Сформованість репродуктивної граматичної навички - одна з передумов 

функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі  

(див. схему 1.1.). 

                                                                                                                   Схема 1.1. 

 
Сформованість рецептивної граматичної навички - одна з передумов 

функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній і письмовій 
формах (див. схему 1.2.). 
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Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що 

сигналізують про дану структуру: їх називають граматичними сигналами, а 

структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для 

передачі певних значень (А.С.Хорнбі). 

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, що відображає певні 

зв'язки між її компонентами.  

Розрізняють п'ять рівнів мовленнєвих одиниць: 

- рівень словоформи (слово в його граматичній формі); 

- рівень вільного словосполучення; 

- рівень фрази/речення; 

- рівень понад фразової єдності (відрізок мовлення, який складається з 

двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно 

самостійний); 

- рівень цілого тексту. 

    Схема 1.2. 
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 Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, 

тому що на рівні тексту (усного або письмового) навички мають уже 

функціонувати, а не формуватися [3, с.24]. 

Висновок. Проаналізувавши різноманітну наукову літературу з проблеми 

дослідження, класифікувавши та узагальнивши отриману інформацію 

встановлено, що формування мовної граматичної компетенції має бути 

поетапним, на кожному етапі слід застосовувати граматичні вправи, які 

активізують рецептивні, репродуктивні та продуктивні механізми засвоєння 

навчального матеріалу. 
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДОВІСТЬ У МОРАЛЬНОМУ 
ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Анотація. У статті розповідається про одну з головних проблему 

сьогодення –  народних традиціях та обрядовості у моральному вихованні. 

Особлива увага приділяється використанню народних традицій та обрядів 

морального виховання в початковій школі. 
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Abstract. In the article describes one of the main problem of today, that is - folk 

traditions and ceremonies in moral education. Special attention is paid to revealing of 

folk traditions and ceremonies of moral education in elementary school. 

Ключові слова: моральне виховання, народ, спадщина народної 

педагогіки, обряд, традиції.  

Освіта виховує громадянина і патріота України, прищеплює любов до 

української мови і культури, повагу до народних традицій. Вона підпорядкована 

формуванню системи національних інтересів як головних пріоритетів 

світоглядної культури, вихованню поваги до народів світу. Система освіти має 

забезпечувати: збереження і продовження української культурно-історичної 

традиції, виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української 

мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні, 

формування культури міжетнічних відношень; виховання людини 

демократичного світогляду і культури, яка дотримується прав і свобод 

особистості, з повагою ставиться до традицій народів і культур світу, 

національного, релігійного, мовного вибору особистості, виховання культури 

миру і міжособистісних відношень та інші. 

Наукові джерела переконливо доводять, що дитина не знаходиться під 

постійним виховуючим впливом матеріальної і духовної культури свого народу. 

Діти не залучаються з раннього віку до культури та історії свого народу, бо не 

знаходяться під прямим формуючим впливом україномовного середовища. Не 

використовують повною мірою своїх можливостей заклади народної освіти, хоча 

протягом останніх років і відбулися значні зрушення в українському 

шкільництві. Маю на увазі не лише загальний процес демократизації школи, а й 

виникнення нових концепцій та дисциплін, до яких входить і народознавство.  

З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною 

справою українського народу. Розбудова система освіти, докорінне її 

реформування мають стати підґрунтям відтворення інтелектуального, духовного 
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потенціалу народу, національного відродження, становлення державності і 

демократизації суспільства в Україні. 

У цей час проблема виховання та освіти підростаючого покоління набуває 

особливої вагомості, адже від розв'язання її значною мірою залежить майбутнє 

української держави. Особливо ця проблема стосується морального виховання 

учнів у початковій школі, адже саме в цьому віці діти починають розуміти, що 

добре, а що погано, що таке совість, гідність, чуйність, тобто моральні норми. 

Моральне виховання — один з найважливіших видів виховання, полягає у 

цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального 

почуття і навичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології. 

Моральне виховання здійснюється на національному ґрунті шляхом засвоєння 

національних норм і традицій, багатої духовної культури народу, тих моральних 

норм і якостей, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві, узгодження дій 

і вчинків людей. 

До змісту морального виховання відносять значення та збереження цінних 

традицій, обрядів та моралі. Вважаєся, що вони сприятимуть тому, що в більш 

ефективній формі будуть передаватися підростаючому поколінню способи 

поведінки й досвіду, вироблені та відпрацьовані в попередні століття. І в 

середині суспільства формуються нові звичаї, традиції, які втілюються в 

невід'ємні риси національного образу життя. Вони виявляються в тому, як 

відзначаються свята та ювілейні дати в родині, школі, суспільстві. Все це грає 

велику роль в процесі морального виховання дітей [1, с. 101]. 

Народ і виховання – ці два поняття взаємопов'язані, вони не існують одне 

без одного. Адже так повелося в історії людства, що кожен народ від покоління 

до покоління передає свій суспільний та соціальний досвід, духовне багатство як 

спадок старшого покоління молодшому. Саме так створюється історія 

матеріальної і духовної культури нації, народу, формується його самосвідомість. 
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Народ завжди виступає вихователем молодшого покоління, а виховання при 

цьому набуває народного характеру.  

Одним із найнадійніших способів вивчення спадщини народної педагогіки 

є аналіз сутності традицій, які зберігалися і передавалися з покоління в 

покоління через живий досвід, усне спілкування і практику сімейного 

життя.Традиції у формі масових звичок підтримувались силою громадської 

думки і за своєю природою були наділені величезною стійкістю. Педагогічне 

значення народних традицій полягає в тому, що вони виступають водночас і як 

результат виховних зусиль народу протягом багатьох віків, і як незамінний 

виховний засіб. Через систему традицій кожен народ відтворює себе, свою 

духовну культуру, свій характер і психологію своїх дітей. Стійкість, стабільність 

традицій не означає їх закостенілості. Кожна епоха вносить у їх зміст свої 

корективи, розвиває і доповнює старі традиції, заперечує ті, які втратили свою 

актуальність і суспільну значущість. Тому об'єктивне розкриття сутності 

традицій, можливе лише з позицій історико-педагогічного підходу і тих 

суспільних явищ, які мають пряме відношення до народної педагогіки та 

родинного виховання. 

Однією з першооснов усної народної творчості є обряд. Адже саме вона 

своїм походженням нерозривно пов'язана з обрядом і міфом. Певну частину її 

становить обрядовий фольклор, тобто примовляння, заклинання, які 

виконувались під час святково-обрядових дійств і органічно впліталися в 

структуру обряду [1, с. 204]. 

Обряди нерозривно пов'язувалися з діями, для яких так само характерні 

стереотипність, повторюваність без змін, але які не мають символічного змісту. 

Такі дії називаються звичаями. Звичаї невіддільні від обрядів. Наприклад, 

традиційні звичаї зустрічі Нового року включають в себе такі обряди, як 

колядування, щедрування, засівання, посипання та ін. Усі вони вливаються в 
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єдиний новорічний обрядовий комплекс і розглядаються як його структурні 

елементи. 

Слід наголосити на необхідності широкого впровадження в практику 

виховної роботи у школі заходів саме на основі народних традицій та обрядів. Це 

необхідно тому, що в наш складний час стресів та психологічного 

перенапруження дитини їй необхідно час від часу це напруження якимось чином 

знімати, а участь у народному святі чи обряді – один з найкращих видів 

психологічної релаксації [2, с. 268]. 

Я вважаю, що доцільно проводити низку свят, які розкривають сутність 

народних традицій та обрядів, на основі яких відбувається моральне виховання 

молодших школярів. Наприклад, восени можна провести свято під назвою "Ой 

обжинки, господарю, обжинки". Майже все свято базується на обжинкових 

піснях та обрядах, пов'язаних з ними. Під час проведення цього свята, діти 

дістають уявлення про традиції та обряди, якими українці користувалися в 

минулому, збираючи врожай. 

Взимку доречно провести свято "Водіння кози" та обряд щедрування 

"Маланка", які приурочені до 13 та 14 січня. Основа і свято, і обряду – 

інсценізовані дії, які супроводжують щедрівками. В них щедрівники бажають 

господарям багато врожаю, здоров'я тощо. Ці свята також супроводжуються 

обрядами, наприклад: продаж кози та вихваляння здібностей Маланки. На 

прикладі свята "Водіння кози" та обряду щедрування "Маланка" в учнів 

розвивається кругозір, поширюються знання про, традиції та обряди нашого 

народу, адже ці свята ще використовуються на Волині, Львівщині та Закарпатті, 

а щедрування відбувається і зараз майже у всіх регіонах України. [3, с. 137]. 

Навесні доречно провести свято "А вже весна, а вже красна". Під час 

проведення такого свята слід використовувати веснянки, гаївки, жарти, пісні-

ігри "Шум", "Воротарчик". 
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Використання весняних обрядових пісень та народних ігор розвивають в 

учнів почуття прекрасного, естетичний смак, повагу до традицій минулого. 

Доречним буде і проведення свят або використання усних журналів, 

присвячених народним символам-оберегам. Добирати теми необхідно які відомі 

дітям, наприклад: "Хата моя, біла хата", "Хліб наш насущний", "Рослини – 

символи та обереги", "Українська писанка", "І на тім рушникові..." тощо.  

Виховну роботу з дітьми можна здійснювати також на основі народних 

ігор. Характерною особливістю народних ігор є навчальні змісти, який подається 

в ігровій формі. Так, наприклад, гра "Гуси" вчить спритності, уважності, "В 

гороховій скрині" – знанню українських пісень, віршів та танців, "Редька" – як 

треба працювати на городі тощо. 

Висновки 

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, 

я визначила: особливості формування моральної культури та моральних норм у 

початковій школі, виявили критерії моральної вихованості молодших школярів; 

сутність понять "народна педагогіка" , "народні традиції" та "обряди", 

визначили, якими бувають обряди, виділили засоби народної педагогіки, 

доцільність використання українських народних традицій та обрядовості у 

моральному вихованні молодших школярів; формування морального виховання 

у початковій школі на засадах народних традицій та обрядів здійснюється не 

тільки у навчально-виховній роботі в школі, але й у повсякденному житті; в 

цьому допомагає використання українських народних свят, усних журналів, 

заочних подорожей, проведення систематичних бесід, прогулянок, екскурсій, 

вечорів питань та відповідей, які при щеплюють молодшим школярам любов до 

українських народних традицій. 
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ТЕСТОВА ФОРМА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

   Анотація: в статті розглядаються переваги використання тестових 

методів контролю знань, які стимулюють академічну активність студентів, 

направлену на забезпечення якості освіти; дається характеристика тестів та 

контролю знань. 

Annotation: the advantages of using methods of testing knowledge control 

which stimulate the academic activity of students, in direction to provide the quality 

of education, are considered; the characteristic of tests and controlling knowledge 

Ключові слова: тести, тестовий контроль, якість знань, тест – 

альтернатива, тест – відповідність 

Key words: test, test control, quality of knowledge, test alternative, test match  

Тести почали використовувати в 1864 р. в Великобританії. Термін «тест» 

запропонував американський психолог Дж. Кеттел. Сьогодні Семен Гончаренко 

в Українському педагогічному словнику дає таке тлумачення: тест (англ. 

випробовування) - система прийомів для випробовування та оцінювання 

окремих психологічних властивостей людини, завдання стандартної форми, 

виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і навичок, 

здібностей чи інших психологічних характеристик - інтересів, емоційних 

реакцій тощо. 

Термін «тестування», за словами відомого французького 

енциклопедичного словника «Larousse», аналогічний і його використовують 
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для вимірювання або оцінювання природних і набутих здібностей, з метою 

передбачення досягнень певної особи у певних обставинах. 

У педагогіці класичним і водночас досить повним вважають 

«критеріальне» означення К. Інгекампа «Тестування – це метод педагогічної 

діагностики, за допомогою якого вибір поведінки, яка презентує передумови 

або результати навчального процесу, повинен максимально відповідати 

принципам зіставлення об’єктивності, надійності вимірів. Він має пройти 

обробку й інтерпретацію та бути прийнятим для застосування в педагогічні 

практиці».  

Неодмінними для здійснення дослідження за допомогою тестування є 

обов'язковий для всіх досліджуваних комплекс випробувальних завдань: 

наявність стандартної системи оцінювання, використовування під час 

оцінювання спеціально розроблених кількісних норм, за які правлять середні 

показники виконання даного тесту представницькою добіркою піддослідних за 

певною віковою, статевою або професійною категорією. 

Тестування не можна розглядати як ідеальний метод, виключивши на цій 

підставі всі інші, хоча за незалежної попередньої підготовки воно найкраще 

задовольняє основним методичним критеріям якості, забезпечуючи прийнятну 

об’єктивність усіх трьох головних стадій оцінювання: вимірювання, обробці 

даних та їхній інтерпретації. 

Тестові оцінки мають відносний характер. Вони вказують лише на місце, 

яке посідає досліджуваний щодо відповідної норми. Відрізняють тести 

успішності, тобто знань, умінь і навичок; тести здібностей; тести особистісні.  

Аналізуючи все це, можна зробити висновок про позитивні й негативні 

риси тестової форми перевірки знань.  

До позитивних належать: 

Ø досить висока об’єктивність процесу вимірів та інтерпретації 

результатів; 
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Ø можливість забезпечення стандартизації умов виміру; 

Ø достатня точність, яку можна підвищити заміною традиційної 

чотирьохбальної шкали на ширшу; 

Ø незначні витрати часу на виміри у великих групах учнів і студентів. 

Негативні ознаки: 

Ø необхідність ґрунтовної зміни психології виховання й навчання, 

перехід до вищого рівня змагальності та індивідуалізму; 

Ø зміна підручників, розрахованих на усне опитування, новими, 

зорієнтованими на тестові форми перевірки; 

Ø значні форми витрати часу на первинну підготовку матеріалів для 

здійснення вимірів; 

Ø і основне: створення тестових завдань для перевірки не тільки на 

кінцевому етапі (зовнішнє тестування) а й для проміжних (кожен урок, кожен 

блок, кожна тема, кожний розділ).  

Існує багато типів тестових завдань. Їх можна розподілити  на два 

основні: 

Ø завдання закритої форми із запропонованими відповідями; 

Ø завдання відкритої форми з вільно конструйованою відповіддю. 

Тести відкритої форми передбачають короткі однозначні відповіді, які 

ґрунтуються переважно на відтворенні вивченого матеріалу, або складні 

(комплексні) відповіді, які потребують розвинутого логічного мислення, вміння 

аналізувати. 

Тести закритої форми передбачають вибір відповіді з певної кількості 

варіантів. Серед таких тестів виокремлюють тест-альтернативу, тест-

відповідність: 

Тест-альтернатива  – передбачає наявність двох варіантів  відповідей 

типу «так» чи «ні», «правильно» чи «неправильно» тощо. Застосовують його 

під час контролю таких показників засвоєння, як уміння визначати 
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використання фактів, законів, підводити під поняття, встановлювати причину 

якогось явища. Недолік цього виду тесту полягає в тому, що він не дає змоги 

вільно конструювати, формулювати відповідь. Його перевагою є те, що він 

допомагає швидше орієнтуватися в матеріалі, знаходити спільне та відмінне у 

явищах, легше класифікувати конкретні явища за певними видами. [4] 

Тестові завдання із множинним вибором передбачають принаймні три 

можливі відповіді. У цьому типі тестів у запропонованих декількох відповідях є 

правильною лише одна. Під час складання таких завдань виникають труднощі у 

підборі дистракторів – правдоподібних варіантів відповідей, які повинні 

виглядати достатньо прийнятними, як правильні. Застосовують його для 

виявлення таких результатів засвоєння, як уміння визначати використання 

речовин, апаратів, процесів, встановлювати зв'язок між абстрактним і 

конкретним поняттями, класифікувати їх тощо. Перевага тестів-відповідностей 

полягає у компактній формі завдання, завдяки якій протягом короткого часу 

вдається перевірити засвоєння великого обсягу навчального матеріалу. 

Недоліком є обмеженість безпосередньої мети контролю і ускладнення при 

доборі матеріалу. 

Технологія створення тестів навчальних досягнень складається із 

багатьох етапів. Ця процедура називається стандартизація тесту й передбачає 

такі види діяльності: 

Ø складання  технологічного завдання на підготовку тексту; 

Ø формування банку тестових завдань; 

Ø аналіз доступності завдань і відбракування неякісних завдань; 

Ø формування робочого варіанта тесту; 

Ø формування репрезентативної вибірки для експериментальної 

перевірки цього варіанта; 

Ø розробка кількості варіантів тесту та перевірка їхньої 

еквівалентності; 
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Ø розробка нормативів тесту; 

Ø створення інструктивно-методичного забезпечення тестування. 

При підготовці матеріалів для тестового контролю необхідно 

дотримуватися таких правил: недоцільно включати відповіді, неправильність 

яких на час тестування не обґрунтована студентом; неправильні відповіді 

повинні бути сконструйованими на основі типових помилок і правдоподібними; 

правильні відповіді серед усіх запропонованих слід розміщати у випадковому 

порядку; завдання не мають повторювати формулювання підручника; відповіді 

на запитання не повинні бути підказками до інших питань. 

Тестовий контроль використовують з метою актуалізації знань перед 

викладанням нової теми, виведенням підсумкових оцінок, на групових 

заняттях, на заліку чи іспиті, а також перед практичними і лабораторними 

роботами. Крім того, тести можуть слугувати засобом внутрішнього контролю 

для порівняння, визначення рівнів успішності окремих груп студентів, 

порівняльної характеристики різних форм і методів викладання. Доцільним є 

проведення тестової перевірки кожної теми навчальної дисципліни з усіх 

основних її питань. [3] 

Такий вид контролю дає змогу ефективніше використовувати час, ставить 

перед усіма студентами однакові вимоги, допомагає уникати надмірних 

хвилювань. Тестова перевірка унеможливлює випадковість в оцінюванні знань, 

стимулює студентів до самоконтролю. Однак тест може виявити лише знання 

фактів, він заохочує до механічного запам'ятовування, а не до роботи думки. 

Тестові завдання значно скорочують час очікування студентами оцінки, 

що є суттєвим фактором – як психологічним, так і виховним. Тому в наш час 

тестування розглядається, в основному, як спосіб ефективної перевірки 

результатів навчання чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності. 

Виховна функція тестів пов'язана з підвищенням навчальної мотивації, 

формуванням відповідальності за результати навчання. При цьому основними 
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показниками якості тестування є валідність (від англ. valid – придатний), 

надійність, диференційна здатність, ефективність,  об'єктивність, системність 

використання в освітній практиці. Зрозуміло, що тестування не відображає 

повну картину засвоєння навчального матеріалу. Наприклад, засобами 

тестування неможливо визначити уміння студентів чітко та логічно  

висловлювати свої думки, підтверджувати свою відповідь прикладами, 

виявляти знання фактів тощо. Це означає, що тестування повинно обов'язково 

поєднуватись з іншими традиційними формами та методами перевірки, тоді 

результати тестування будуть максимально точними. [2] 

Висновок.  
Тестові завдання для перевірки якості знань студентів забезпечують  

можливість перевірити значний обсяг навчального матеріалу,  порівняно із  

 звичайним  іспитом  (за менший проміжок часу). Завдяки використанню 

єдиних критеріїв оцінювання, тести гарантують усім  студентам  групи,  курсу 

рівні  умови,  а  це приводить до зменшення нервового напруження, сприяє  

підвищенню  довіри  з  боку  педагогів  та студентів  до  результатів  тестової  

перевірки. Впровадження  та  використання  тестового контролю  якості  знань  

студентів  дозволяє викладачам ВНЗ упорядкувати процес контролю знань,  

умінь та навичок студентів.  
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