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СЕКЦІЯ 1 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

 ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
УДК 633.872(477.41/42) 
Тенденції та пріоритети розвитку 
лісового господарства 

Ігор Дмитрович Іванюк  
МЛТК, кандидат с.-г.н., доцент; м. Малин, Україна 

Тетяна Миколаївна Іванюк  
ЖНАЕУ, кандидат с.-г.н.; м. Житомир, Україна 

 
Походження дубових деревостанів Правобережного Полісся України 

 
Анотація. Від способу відновлення дубових деревостанів залежить 

біологічна стійкість та продуктивність дубових деревостанів. Лісові 

насадження з участю дуба звичайного у регіоні досліджень мають різне 

походження. Найбільша частка – 46,0 % вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок має природне  насіннєве походження, 17,7 % – вегетативне та 36,3 % – 

штучне походження. Дубові насадження різного походження наявні в усіх 

досліджуваних адміністративних областях.   

Ключові слова: дуб звичайний, походження, площа, область. 

Досліджуваний регіон, Українське Полісся, є едафічно обумовленою 

підпровінцією Східно-Європейської широколистяної провінції. В минулому 

воно майже все було зайняте переважно дубово-сосновими і дещо менше – 

сосновими і грабово-дубово-сосновими лісами [1, 4]. У теперішній час на 

Поліссі найбільше поширення мають соснові ліси. Твердолистяні насадження, 

особливо з переважанням дуба, займають найродючіші землі супіщаного і 

суглинистого складу з близьким заляганням морени чи крейдової основи [1]. 

Дуб звичайний може відновлюватись як насіннєвим шляхом, так і 

прикореневими паростками. При лісовирощуванні враховуються біологічні 

властивості дуба, як головної породи. Насіннєве поновлення дуба можливе у 

вологих судібровах (С3) та дібровах (Д3). Хоча природні насадження є більш 
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біологічно стійкіші ніж штучні, проте формування зімкнутих природних 

насаджень, які б мали необхідні лісівничі та таксаційні характеристики, 

потребують значного часу, та й у результаті не завжди досягаються поставлені 

вимоги щодо цих характеристик. Крім того, дуже часто, особливо у свіжих та 

вологих умовах зростання, проходить зміна дуба його супутниками, що з 

господарської точки зору є небажаним [2]. Цьому можна запобігти створюючи 

штучні насадження – лісові культури. 

Походження дубових  деревостанів вивчали на основі матеріалів 

повидільної таксації ВО «Укрдержліспроект». 

Загальна площа насаджень з участю дуба звичайного, як головної породи, 

на території Полісся України становить 334376,5 тис. га. Найбільш поширені 

дубові насадження у Житомирській області (35,3%) [3]. У межах 

Правобережного Полісся ( Волинська, Житомирська, Рівенська область) такі 

насадження зростають на площі 198225,7 га, що становить 59%. 

Лісові насадження з участю дуба звичайного у регіоні досліджень мають 

різне походження: природне насіннєве, природне вегетативне та штучне 

походження (табл.). 

Таблиця  

Розподіл площі укритих лісовою рослинністю лісових ділянок з участю 

дуба звичайного, як головної породи, за походженням  

Походження насаджень  

насінне  

природне штучне 
вегетативне 

Разом Адміністра-

тивна область 

га %  га %  га %  га %  

Волинська 21305,3 43,5 20387,7 41,6 7295,5 14,9 48988,5 24,7 

Житомирська 51809,2 44,0 40385,4 34,3 25684,1 21,8 117878,7 59,5 

Рівненська 18036,2 57,5 11167,7 35,6 2154,6 6,9 31358,5 15,8 

Разом 91150,7 46,0 71940,8 36,3 35134 17,7 198225,7 100 
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Як показують дані таблиці та рисунка, на території Правобережного 

Полісся України переважають дубові деревостани природного насіннєвого 

походження – 46%. Це свідчить про те, що природно-кліматичні та 

лісорослинні умови регіону досліджень сприятливі для самовідновлення дуба 

звичайного. 

 

 

Рисунок  – Загальний розподіл площі лісових ділянок дуба звичайного, як 

головної породи, в зоні Правобережного Полісся України, за походженням, % 

 

Друге місце за площею займають дубові насадження штучного 

походження – 36,3%, так як в останні десятиліття переважає лісокультурне 

ведення господарства. Значний відсоток займають дубові насадження 

вегетативного походження – 17,7%, що прискорює оборот господарства в них, 

але зменшує якість деревини.  

У розрізі адміністративних областей регіону досліджень розподіл 

аналогічний, як середній у цілому. У Волинській області дубових деревостанів 

насіннєвого та штучного походження приблизно однаково – 43,5% та 41,6% 

відповідно та 14,9% – вегетативного. У Поліському регіоні Житомирської 

області, де дубняків найбільше – 117878,7 га, що становить 59,5%, переважають 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 10 
 

деревостани природного походження – 44,0%, 34,3% – мають штучне 

походження та 21,8% – вегетативне. У Рівненській області більша частка 

дубняків (57,5%) має насіннєве походження, лише 6,9% – вегетативне, решта 

(35,6%) – штучного походження. 

 Розподіл насаджень за походженням має важливе господарське значення, 

оскільки вони відрізняються способом створення, особливостями росту, 

продуктивністю, стійкістю, заходами догляду, формуванням потрібного складу, 

забезпеченням належного росту й санітарного стану тощо. 

Про те, в сучасних умовах, господарство в регіоні досліджень, 

здебільшого, орієнтоване на штучне поновлення лісів, оскільки природне 

лісовідновлення не забезпечує формування відповідних деревостанів, що 

призводить до зміни корінних лісів похідними. 

Висновки. Серед загальної площі дубових насаджень Правобережного 

Полісся України дуб звичайний природного насіннєвого походження становить 

46,0 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, 17,7 % – вегетативного 

та 36,3 % – штучного походження. Дубові насадження різного походження 

наявні в усіх досліджуваних адміністративних областях.  
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Досвід створення змішаних культур сосни звичайної та дуба 
звичайного на зрубах в умовах ДП «Житомирський військовий лісгосп» 

 

Анотація. Створення культур сосни звичайної з домішкою дуба 

звичайного на зрубах в умовах зони Полісся на сьогоднішній день - одне з 

важливих завдань лісопоновлення. До сьогоднішнього дня залишається не 

вирішеним питання приживленості сіянців сосни звичайної в культурах дуба 

звичайного. З лісокультурної точки зору важливим фактором, що визначає 

приживленість та зімкнутість культур є схема змішування і розміщення порі. 

В свою чергу цей показник залежить від цільового призначення лісопосадки, 

категорії лісокультурної площі, лісорослинних умов. Тому основні аспекти 

лісовідновлення на прикладі створення культур сосни звичайної з домішкою 

дуба звичайного в умовах ДП «Житомирський військовий лісгосп» є 

надзвичайно актуальними. 

Ключові слова: лісові культури, сосна звичайна, дуб звичайний, зруб, 

заліснення, технологія, лісовідновлення. 

Результати досліджень. Для вивчення досвіду створення соснових 

культур різної густоти, в умовах вологого субору (В3) на прикладі ДП 

«Житомирський військовий лісгосп» закладено по дві пробні площі у віці 20 

(квартал 22, 26) і 40 років (квартал 24). Склад насаджень – 8Сз2Дз. Клас 

бонітету – I. Повнота насаджень – в межах 0,8-0,9. Грунти на пробних площах 

були дерново-підзолисті супіщані. В результаті досліджень було встановлено, 

що у 20-річних більш густих культурах сосни звичайної (пр. пл. №1 – 11 тис. 
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садивних місць) збереглося 3 тис. від початкової кількості посадкових місць, 

тоді як у значно рідших культурах (пр. пл. №2, було висаджено 6,5 тис. шт./га), 

збереглося 2,5 тис. шт. від загального числа висаджених рослин. Аналогічна 

тенденція характерна і для 40-річних соснових культур (пробна площа 3 і 4), 

відповідно 1,4 і 1,8 тис. шт., (пробна площа 4 – 7 тис. шт., про те як 13 тис. 

шт./га, була кількість сіянців на пробній площі 3). Густі культури (1 і 3 пробні 

площі) у 20- і 40-річному віці відрізняються сповільненою інтенсивністю росту 

за висотою і діаметром. Середні діаметри дерев у них відповідно були 8 і 19 см, 

це менше відповідних діаметрів у рідших культурах (пробні площі 2 і 4), де ці 

показники становили 12,5 і 16,8 см. Значення висот суттєво не відрізняється. 

Для характеристики деревостанів сосни звичайної різної густоти найбільшого 

значення мають такі узагальнюючі показники як запас стовбурної деревини і 

середньорічний поточний приріст за об’ємом. Залежно від густоти посадки 

деревний запас у 20-річних сосняках з розміщенням рядів 1,5×0,6 м і 2,0×0,8 м 

становив відповідно 135 і 141 м3/га. У 40-річних культурах сосни, запас 

стовбурної деревини на ділянках з розміщенням 1,5×0,5 м і 2,0×0,7 м становив 

відповідно 310 і 338 м3/га. Аналогічна тенденція із середнім річним приростом 

деревостанів за об’ємом. На 1 і 3 пробних площ з густим початковим 

розміщенням сіянців на 1 га, середній річний приріст був дещо нижчим (6,0 і 

9,3 відповідно), ніж на пробних плщах 2 і 4, з рідшим розміщенням садивних 

місць (5,4 і 9,4). При складанні проектів лісових культур було підібрано чотири 

зруби в умовах В3 (вологого субору) з різним віком, та густотою. Для цих 

ділянок обгрунтовувались схеми змішування та розміщення деревно-

чагарникових порід. Загальновідомо, що в культурах за участю дуба звичайного 

сосна звичайна розвиває потужну кореневу систему з використанням верхніх 

найбільш багатих на поживні речовини і нижніх досить зволожених шарів 

ґрунту [1]. Опанування корінням сосни верхніх і нижніх шарів ґрунту підвищує 

її біологічну стійкість. Аналізуючи лісокультурний досвід вирощування 

культур сосни в умовах вологого субору (В3) провідні лісокультурники [2, 4] 
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рекомендують створювати соснові культури за схемою 4 або 5 рядів сосни 

звичайної і 1 ряд дуба звичайного. При такій кількості, домішки дуба і ширини 

міжрядь в 1,5-2 м., продуктивність головної породи сосни не знижується, а 

навпаки зростає. Остаточна схема змішування і розміщення деревно-

чагарникових порід на першій ділянці прийнята наступна: 5 рядів сосни 1 ряд 

дуба з розміщенням 2,0×0,75 м. При можливості заготівлі і збуту новорічних 

ялинок та технологічної тріски на вирубках без природного поновлення в типі 

лісорослинних умов В3 доцільно саджати сосну з шириною міжрядь 1,5 м, щоб 

у віці 10-12 років вирубувати ряд ущільнювачів, тобто через один ряд, а у тих 

рядах, що залишаються, призначати селективну вибірку дерев у рубку. 

Виходячи з цього обґрунтування, на другій лісокультурній ділянці проектується 

наступна схема змішування і розміщення порід: 5 рядів сосни звичайної 1 ряд 

дуба звичайного з розміщенням 1,5×0,5 м. 

Початкова густота культур на другій ділянці складає 14 тис. шт./га. Після 

вирубки рядів ущільнювачів із сосни, тобто 1 - ого і 4 - ого рядів, густота 

культур зменшиться на третину. Це дасть змогу рівномірно розмістити головну 

породу (сосну звичайну) по залісненій площі, в установлений строк довести її 

до зімкнення дерев кронами, а вміст у складі насадження дуба звичайного 

стимулює розростання крон та коріння сосни, що сприяє збільшення приросту 

головної породи сосни звичайної. Природне поновлення на третій ділянці 

зустрічається поодиноко і нерівномірно, що розташоване по площі ділянки із 

самосіву берези, осики, вільхи та інших порід. Тому на третій ділянці 

проектується схема змішування і розміщення деревних рослин: 8 рядів сосни 

звичайної і 2 ряда дуба звичайного з розміщенням 2,5×0,75 м. 

При обґрунтуванні схем змішування і розміщення деревних рослин на 

четвертій ділянці виходимо з того, що при ширині міжрядь 2,5-3,5 м і 

змішуванні за схемою 4 ряди сосни звичайної і 1 ряд дуба звичайного, відстань 

між рядами дуба звичайного становить 12-15 м і він не може покращувати 

умови для зростання сосни, яка знаходиться в центральних рядах куліс. 
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Зважаючи на необхідність рівномірного розміщення опадаючого листя дуба 

звичайного по всій площі, доцільно змішувати ці породи ланками довжиною 

7,5-10 м сосни звичайної і 2,5-3,5 м дуба звичайного (14-20 сіянців сосни 

звичайної і 6-8 сіянців дуба звичайного). При змішуванні ланками дуб не 

розриває шатра сосни навіть у тому випадку, коли внаслідок затінення і 

пригнічення він випадає. 

Висновки.  1. В умовах ДП «Житомирський військовий лісгосп», зокрема 

в урочищі Висока Піч соснові культури займають понад 40% від загальної 

площі. Всі зруби і інші категорії лісокультурного фонду в умовах вологого 

субору (В3) заліснюються сосною звичайною з домішкою дуба звичайного. 

2. Вивчення досвіду створення культур сосни звичайної у типах лісорослинних 

умов В3 (вологий субір) показало, що вони зростають переважно за І класом 

бонітету, повнотою 0,8-0,9 і високим класом товарності деревини. 

3. Наявність в складі культур сосни 1-2 одиниць дуба звичайного підвищує їх 

продуктивність, хоча у віці насаджень майже 40 років дуб звичайний 

переходить від першого до другого ярусу і сприяє зростанню сосни звичайної. 

4. На чотирьох пробних площах лісокультурного фонду в умовах урочища 

Висока Піч обґрунтовані схеми змішування і розміщення культур сосни з 

розрахунку на вирощування високопродуктивних і стійких до шкідників і 

хвороб сосняків. 
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Відвідуючи ліс ми помічаємо, що серед культур дуба, сосни і інших порід 

через деякий час у насадженні починають з’являтися інші породи дерев, такі як 

горобина, калина, ліщина, яблуня, груша та інші. Де вони  взялися? Адже 

лісівники їх не садили. Зараз ми розглянемо хто ж допомагав лісівникам в 

створенні цих насаджень.  

Звичайна сойка - птах родини воронових, яка утворює окремий вид.  

Живучи в північних районах, намагаються без необхідності не 

віддалятися від своїх звичних місць проживання. Відлітають з насиджених 

місць тільки в разі неврожаю. Виходить, що міграції у сойок нерегулярні. 

Взимку, коли сніговий покрив перешкоджає видобутку кормів, ці птахи  

вибираються з лісу на більш відкриті ділянки і з`являються біля житла людей. 

Однак, сойка була і залишається лісовою мешканкою, саме в лісі проводить 

вона все своє життя. Даний вид харчується як рослинною, так і тваринною 

їжею. Це можуть бути насіння, ягоди, комахи, ящірки, жаби, яйця дрібніших 

птахів.  

Сойка – дуже кмітливий птах. Вона робить запаси: збирає і ховає жолуді. 

Птах може запасти до 4 кг жолудів. 
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Сойки виявилися талановитими шпигунами. Деякі види птахів роблять 

запаси корму, який ховають в тайниках. Однак їх схованки часто виявляються 

розграбованими воронами, галками, та іншими сойками. Причому птиці 

намагаються шпигувати один за одним, стежачи, хто де ховає запаси. У 

відповідь вживаються всі можливі запобіжні заходи, щоб не дати потенційним 

грабіжникам жодного шансу знайти схованку. Сойка, яка вирішила зробити 

запас, постарається діяти непомітно: вона перевірить, чи немає поруч галок, 

ворон та інших сойок, а вже потім візьметься ховати корм [2]. Не про всі 

запаси, які сховала сойка на зимовий період  вона пам’ятає. А весною із цих 

жолудів і інших плодів виростають молоді насадження. 

Омелюх свою назву отримав за то що розповсюджує квіткову рослину-

паразита омелу. Усі види омелюхів носять на голові чубчики. Чубчик омелюха 

звичайного має сірувато-червоне забарвлення. Задня частина спини, куприк та 

надхвістя блакитнувато-сірі, а пір’я на грудях відрізняється червонуватим 

відтінком. Крила чорнуваті з жовтими рисками біля вершини, а також білою 

смугою нижче плеча. На кінцях другорядних махових пір’їн є характерні 

червоні пластинки. Хвіст короткий, закінчується широкою жовтою верхівковою 

смугою. Дзьоб  чорного кольору, порівняно короткий і масивний. Поперек 

голови на рівні очей тягнеться чорна смуга, на горлі наявна невелика чорна 

маніжка. Омелюхи досить компанійські птахи. Тільки на період виведення 

потомства пари усамітнюються, щоб присвятити себе будівництву гнізда, але 

якщо навколо живе багато омелюхів, то можуть виникати галасливі колонії. 

Восени, коли молодь підросла, омелюхи збираються у великі зграї. На початку 

зими чисельність однієї зграї іноді досягає 200 особин, але в ході невпинних 

кочівель вона поступово розпадається на дрібні групи, які вже до кінця лютого 

нараховують не більше 50 птахів. Омелюхи ведуть кочовий спосіб життя: у 

листопаді прилітають до місць зимівлі, а у березні-квітні повертаються на 

північ до рідних місць гніздівлі. Тривалість життя – до 10-15 років. У сезон 

виведення пташенят основу раціону птахів складають комахи, перш за все 
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комарі, а взимку омелюхи годуються ягодами горобини, барбарису, глоду, 

калини та омели. У цей період зграйки омелюхів часто навідуються до садів та 

парків, де завжди можна чим-небудь поживитися. Омелюхи переварюють 

тільки ягідний м’якуш, а кісточки видаляються з організму разом і з послідом. 

Таким чином птахи сприяють розповсюдженню багатьох  видів рослин [1]. 

Омела – суперечлива. Вона і шкідлива, і корисна водночас: дерева 

знищує, а людей рятує. Її використовують в офіційній та народній 

медицині.«Омела розповсюджується за допомогою птахів, переважно дроздів 

та воронових. В плодах омели, які приваблюють пернатих є клейка речовина 

вісцин. Птахи перелітають з дерева на дерево, зчищають із дзьоба приклеєне до 

нього насіння. Також вони поширюють насіння із послідом. Коли вісцин 

засихає, насіння починає проростати. Проростковий корінець пронизує кору 

дерева і розростається в широку пластинку-ґаусторію. Потім виростає відомий 

нам кущ омели» [3]. 

Чикотень (Turdus pilaris) — один із широко поширених у Європі дроздів. 

В Україні гніздовий, перелітний, зимуючий птах. Молодий птах зверху 

сірувато-бурий, зі світлими рисками; низ білуватий, на волі і боках тулуба 

темні плями. Від решти дроздів відрізняється поєднанням сірого і каштанового 

кольорів у забарвленні верху. 

Гніздяться окремими парами, але частіше невеликими колоніями (по 10—

30 пар), зрідка досить крупними колоніями (до 100 пар). 

Їжу чикотні збирають під час гніздового періоду на землі. По землі 

дрозди переміщуються ривками, постійно крутячи головою і роздивляючись 

ґрунт, рухами дзьоба розкидають або навіть перевертають листя. Головною 

їжею є дощові черви і наземні молюски. Поїдають чикотні також різних жуків, 

їх личинок, гусениць, лялечок, багатоніжок, мокриць та інших безхребетних, 

що живуть у ґрунті. Коли достигають ягоди, починаються масові кочівлі 

чикотнів, що збираються у зграї. У цей час вони поїдають полуницю, чорницю, 

смородину, вишні, малину. Восени вони можуть живитись м'якими і солодкими 
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яблуками. Головним кормом чикотнів взимку є плоди горобини. Її врожаї 

визначають місця концентрації і умови зимівлі цих птахів у північних і 

центральних районах їх ареалу. Від цих урожаїв залежать не лише розміри 

кочівних і зимуючих зграй, а і загальна їх чисельність [6]. 

Дяятел звичайний, або дятел великий строкатий (Dendrocopos major)— 

птах досить великого розміру; один із найвідоміших представників родини 

Дятлових. Дятел відіграє важливу роль в екосистемах лісу, забезпечуючи 

дуплами дрібних птахів, таких як синиці і мухоловки. Крім того, він у великій 

кількості поїдає лісових шкідників: попелиць, гусінь метеликів і комах, які 

живляться деревиною вусачів, златок, короїдів, мурах тощо. Дятли при нагоді 

харчуються падлом. Взимку і восени переважають рослинні корми, багаті 

білками у першу чергу, насіння хвойних дерев, горіхи і жолуді, а також не опалі 

яблука. Комахи в цей час — швидше виняток. Характерний спосіб видобутку 

насіння з шишок сосни, ялини або модрини за допомогою так званої «кузні». 

Хоча ця тактика відома й у деяких інших видів строкатих дятлів, саме у 

великого строкатого вона найдосконаліша. Дятел зриває шишку з гілки, 

відносить в дзьобі і затискає її у заздалегідь визначеній ніші-ковадлі — 

природній щілині або в видовбаному ним самим отворі у верхній частині 

стовбура. Потім птах з силою вдаряє по шишці дзьобом, відщипує лусочки і 

витягує насіння [4]. 

Не все насіння дятел споживає, частина насіння губиться і з допомогою 

крилатки розноситься вітром на значні території, що сприяє природному 

відновленні насадження, також губить цілі шишки які переносить до кузні. 

Територія, яку займає один дятел, може мати до 57 таких «ковадел», однак 

частіше за все використовується тільки два-чотири. Наприкінці зими під 

деревом може накопичитись гора лусок і розбитих шишок; в окремих випадках 

знаходили до 5-7 тисяч штук. Також птахи вживають в їжу горіхи та насіння 

ліщини, бука, дуба, граба, мигдалю.  при харчуванні  частина цих плодів 

губиться і розноситься на значні території що сприяє природному 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 19 
 

лісовідновленні. видзьобують кісточки і поїдають м'якуш аґрусу, смородини, 

вишні, сливи, малини, крушини і ясена. 

В даній дослідницькій роботі ми проаналізували аналіз впливу птахів 

ряду Горобині на природне відновлення лісу в умовах Полісся. Результати 

дослідження підтверджують, що птахами розповсюджується насіння деревних 

та чагарникових порід, це призводить до збільшення насаджень деревних та 

чагарникових порід [5]. 
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Анотація. У людини з рушницею – мисливця – складаються з природою 

особливі відносини. Мисливець повинен ставитися до природи з повагою, 

виконувати свої обов’язки сумлінно. А це залежить від вихованості, 

грамотності, честі, гідності, спеціальних знань, культури і етики мисливця.  У 

статті розглядаються способи і етика полювання українських мисливців  
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Матеріали і методика досліджень. Вихідними матеріалами для 

дослідження є коротке опитування, спілкування, спостереження та власного 

досвіду за етикою поведінки  мисливців  на полюванні. 

Результати досліджень. Дана стаття спрямована на формування у 

студентів фундаментальних поглядів щодо визначення сучасного стану 

природи. Подано основні правила мисливської етики та обґрунтовано 

необхідність прищеплювати культуру проведення полювання. 

Способи та етика полювання. Полюванню присвячують своє дозвілля 

люди  різних вікових категорій та професій. На жаль, не всі вони знайомі з 

добрими мисливськими традиціями та етикою полювання. 

Мисливська етика – неписаний кодекс норм поведінки, моральних 

обов’язків мисливця по відношенню до своїх товаришів, диких тварин і 

навколишньої природи. Ці правила є внутрішніми переконаннями мисливця і 

дотримуються їх  не зі страху бути покараним, а по совісті. Культура і етика 

полювання  виробилася в ході розвитку суспільства. Багато сучасних традицій 

виникло завдяки зростанню матеріального достатку людини. 

Правилами, що діють на території Житомирської області, передбачено 

три способи полювання: індивідуальне, групове й облавне. Індивідуальне може 

проводитися засідкою та з підходу, а також з метою селекційного відбору. До 

останнього залучають досвідчених мисливців, які вміють досконало розрізнити  

дефектних і непридатних для відтворення тварин. Найпоширеніший – груповий 

спосіб полювання на хутрових звірів, в якому беруть участь до  5 осіб. Облавне 

полювання застосовують переважно на копитних, вовків і лисиць. У ньому 

може брати участь  до 10 стрільців, а разом з нагоничами –  не більше 15 осіб 

[1]. 

Полювання – популярний вид спорту і відпочинку. Проте, щоб стати  

добрим мисливцем, треба не лише любити і знати природу, звички і спосіб 

життя мисливських тварин, а й володіти способами і технікою полювання на 

різних птахів та звірів. 
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Найпоширеніше у Житомирській області є полювання на різні види  

диких качок, пастушків та куликів. При цьому ефективним  є полювання 

бродовим способом або з підходу. Полюючи бродом, мисливець багато качок 

пропускає, бо вони добре  ховаються і не злітають, а тому бажано мати лягавих 

собак. На глибоких  водоймах полюють з під’їзду на човні. Качок стріляють 

дробом № 5 – 6. Полюючи на птахів при осінніх перельотах, часто 

використовують підсадну качку разом з гумовими чи дерев’яними чучелами 

різних видів качок. Під час полювання на водоплавних птахів крім качок 

стріляють деркачів, водяних курочок, лисок, бекасів, улітів та інших куликів, 

але полювання на них без собаки малоефективне. Куликів стріляють дробом № 

7 –8. 

У кінці вересня починається цікаве полювання на перелітних перепелів з 

лягавими собаками. Цих птахів стріляють дробом № 9 –  10. Там, де відсутні 

водойми, восени дозволено полювати на диких голубів –  синяка, припутня, 

горлицю. Полювання на вальдшнепів ефективне у вересні та жовтні. Стріляють 

цього лісового кулика дробом № 6 – 7. 

Полювання  на зайця-русака починається з другої суботи листопада і 

закінчується у четверту неділю січня. Однак залежно від кліматичних умов і 

наявності звірів, ці строки можуть бути обмежені до одного місяця. Є кілька 

дозволених способів полювання на русаків. Найпоширеніший –  груповий, або 

колективний, у якому беруть участь не більше 5 мисливців. Вони йдуть 

угіддями і стріляють зайців, піднятих з лігвищ. Використовується дріб №0-1. 

На зайців дозволяється також полювати індивідуально [3]. 

Полювання на лисицю досить ефективне з засідки на принаду, з вабиком, 

при якому імітують писк миші, з підходу, з нірними та гончими собаками. І на 

лисицю, і на вовка цікаве полювання з прапорцями. Широко відоме також 

облавне полювання на вовків, при якому мисливці-вабики підвивають "старим 

вовком", і на цей голос відповідають прибулі (молоді) вовки. Лисицю стріляють 

дробом № 0 –1, вовків –  картеччю. 
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Єнотовидного собаку здобувають за допомогою спеціально 

підготовлених собак, переважно фокстер’єрів чи такс. Собаки витягують 

"єнота" з нори або  затримують на поверхні землі. Звір і собаки починають 

кусатися, і в цей час мисливець без пострілу може взяти трофей. 

На диких свиней полюють шляхом підходу, з вишок біля підгодівельних 

майданчиків чи кормових полів, з собаками, облавою. Стріляти свиней на 

номері при облаві можна лише а межах свого сектора, не далі 30 м. 

Забороняється стріляти по лінії стрільців, тобто в межах 12-метрової ширини –  

6 м попереду і 6 м позаду мисливців. До виходу нагоничів на лінію стрільців 

забороняється сходити з номера, хоч звір і поранений. До пораненого звіра не 

можна підходити близько, а якщо в нього притулені вуха, то треба дострілити. 

Після закінчення загінки рушниці обов’язково розряджають. Диких свиней 

стріляють кулями  Якан, Бреннеке, Майєра та ін. з гладко ствольних рушниць, а 

краще з карабінів. 

Полювання на козулю проводять облавою чи загінкою, часом з собаками 

за тими ж правилами, що й дику свиню. Стріляють козулю дробом № 00 – 0. 

Благородного оленя (самців) здобувають у час риковиська, ваблячи його  

голосом суперника. Стріляти оленя – рогача треба лише кулею з карабіна на 

відстані 100м і ближче. Плямистих оленів у мисливських господарствах 

відстрілюють з підходу чи вишки. 

Полювання на лося заборонено з 9 листопада 2017 року, на засіданні 

Національної комісії з питань Червоної книги України, ухвалили рішення взяти 

під охорону лося. 

При  будь-якому способі полювання завжди слід пам’ятати про техніку 

безпеки, особливо при груповому та облавному. Вимоги до техніки  безпеки на 

полюванні полягають у тому, що при переходах з одного місця в інше (масив, 

квартал тощо) рушниця у мисливця мусить бути розрядженою. Заряджаючи 

рушницю, мисливець зобов’язаний тримати дулами вверх. Поставлений на 

номер мисливець не  має право без дозволу  старшого групи  сходити з нього до 
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подання сигналу. Стріляти  по дичині можна  лише тоді, коли вона знаходиться 

у визначеному секторі мисливця і ні в якому разі не можна стріляти у бік, 

звідки рухаються нагоничі. Мисливець, що бере участь у груповому полюванні, 

повинен беззастережно виконувати усі вказівки старшого групи і не вступати з 

ним у жодні суперечки. Знаходити або переслідувати поранену тварину можна 

лише після закінчення загінки з відома старшого групи або відповідального  за 

полювання. 

Наприклад, у Польщі, без знань традицій, тебе ніколи не приймуть у 

мисливці. Знання мисливської культури – одне з головних розділів 

екзаменаційних білетів, які потрібно знати, як «отче наш», якщо хочеш стати 

мисливцем і отримати членський квиток Польського союзу мисливців. І знання 

ці потрібно накопичувати, зберігати, передавати іншим і самому виконувати, 

інакше не бути тобі мисливцем ніколи [6].  

Щоб стати мисливцем у Словаччині, треба вчитись два роки: рік – 

практичного навчання і рік – отримання теоретичних знань. Кандидат у 

мисливці повинен набути таких знань як: зброя та володіння нею, біологія 

тварин, біотехнія, законодавство, перша допомога, мисливська етика тощо. 

Практичні заняття проходять у мисливському господарстві під наглядом члена 

мисливського колективу, теоретичні заняття організовує Комора і проходять 

вони по вихідних днях. Вартість теоретичних занять залежить від регіону і 

коливається у межах 500–1000 євро [5]. 

Етика полювання – своєрідні моральні взаємовідносини людини з 

природою у час здобування птахів чи звірів, які перебувають в стані природної 

свободи. Етика полювання передбачає ряд положень, зокрема такі: не можна 

полювати без мисливського квитка, здобувати  тварин у мисливських 

господарствах без відповідного дозволу адміністрації, не можна полювати у 

заповідниках, заказниках, національних парках, резерватах, зелених зонах 

навколо міст; ні в якому разі не дозволяється наставляти рушниці – самопалки, 

луки – самостріли, рити ловецькі ями, полювати з літака, вертольота, 
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мотоцикла чи автомашини, з собаками весною, застосовувати отруту, 

насторожувати  петлі і великі капкани та інші самолови. Заборонено збирати 

яйця й руйнувати гнізда всіх без винятку птахів, виганяти димом з нір хутрових 

звірів, руйнувати лігва будь-яких ссавців,пошкоджувати штучні гніздівлі, 

мисливський інвентар, аншлаги, забирати з підгодівельних майданчиків 

соковиті та інші корми, забирати з годівниць сіно, віники та сіль з солонців. 

Мисливська етика не дозволяє здобувати птахів та звірів, які знаходяться у 

тяжкому стані (в час повені, пожежі, насту тощо), а також нелітаючих 

мисливських птахів, молодих ссавців. Ганебно для мисливця стріляти сидячого  

птаха, заборонено стріляти в населених пунктах та ходити з зарядженою 

зброєю, залишати на видному місці інше мисливське спорядження [4]. 

Також повинен виконувати Законодавство України про мисливство і 

дотримуватись правил та термінів полювання й вимагати цього від інших; 

вести непримиренну боротьбу з браконьєрством до повного викорінення цього 

зла; різних відомчих вказівок мисливець повинен дотримуватися норм 

поведінки, яка випливає з бережливого ставлення  до тваринного світу, поваги 

до товаришів на полюванні, праці, вкладеної у відтворення мисливської фауни. 

Мисливська етика включає також питання  про правильне добування тварин: 

недопустимо стріляти сплячу або лежачу дичину, не можна також стріляти по 

птахах, які плавають або біжать. Це принижує гідність мисливця. Мисливець не 

повинен робити підранків, постріли повинні бути точними і з певної відстані, а 

патрони відповідати виду тварин. Сором для мисливця стріляти по невидимій 

цілі, на шум. Мисливець, який не виконує цих вимог, втрачає повагу у своїх 

товаришів і підлягає виключенню з товариства. Справжній мисливець – це 

мужня, справедлива, розсудлива людина яка не залишить тварину в біді, та не 

байдужа до боротьби проти всіх проявів браконьєрства. Несправедливість,  

браконьєрство, п’янство несумісні риси з принципами етики сучасного 

справжнього мисливця. Мисливець не той що добуває, а той, що дбає та 

проводить полювання чесно та красиво. 
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Висновки. Проведене дослідження мисливської етики на території 

Житомирської області дозволяє зробити висновок, що її слід прищеплювати на 

самих ритуалах полювання. Адже полювання – це не лише спортивний 

відпочинок, а й особлива урочистість передбачена в ритуалах, де видно 

ставлення людини до збагачення мисливської фауни і її раціонального 

використання. На таких ритуалах виховується патріотичне ставлення до 

природних багатств нашої країни, та гармонійного життя з природою. 
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   Дослідження бджолиного клею 

 
Анотація. Прополіс відноситься до дуже цінних і надзвичайно корисних 

продуктів бджільництва поряд з маточним молочком і бджолиним пилком. 

Накопичилося величезна кількість результатів лікування та зцілення 

прополісом, тоді, як традиційні методи залишалися безсилими. 

Про чарівну користь прополісу чули всі, навіть ті, хто ніколи не бачив 

його або не пробував лікуватися їм. Варто відразу ж відзначити, що він на 

сьогоднішній день офіційно визнаний доказовою медициною і його цілющі 

властивості не викликають сумнівів у вчених і медиків. Знання фахівців 
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народної медицини були підтверджені низкою досліджень, в ході яких було 

доведено, що прополіс володіє безліччю лікувальних здібностей. 

Ключові слова: бджоли, прополіс, медоноси. 

Матеріали і методика досліджень. Вихідними матеріалами для 

дослідження були результати спостережень бджолярів – любителів, історія 

дослідження властивостей прополісу та його використання для різних цілей, 

задокументовані результати наукових праць. У науковому дослідженні 

застосовано метод аналізу наукової і методичної літератури, практичного 

досвіду, як того потребує рівень методики і техніки дослідження.  

Результати досліджень. Результати виконаної науково-дослідної роботи 

можуть бути використані для складання рефератів, написання наукових статей, 

монографій, дисертацій, підготовки доповідей на наукових конференціях, що 

дає змогу зробити їх набутком широкої наукової громадськості. 

Звідки ж береться прополіс та де використовується? 

Даний продукт здавна відомий людям, лікування прополісом активно 

застосовували ще наші предки. Перші згадки про нього можна знайти в 

письменах, які створені за багато років до н. е.  

Існує два варіанти походження назви: перший варіант — прополіс від 

«про» — перед «поліс» — місто, в перекладі з грецького утворюють 

словосполучення перед містом, захист перед житлом. Бджоли використовують 

його для створення і зміцнення вулика, таким чином, захищаючи вулик від 

зовнішніх факторів. Другий варіант походження терміна — «прополіс», на 

латині це означає замазувати, загладжувати. Що також відповідає істинному 

призначенню цієї речовини. 

Лікувальні властивості прополісу описані багатьма дослідниками в різні 

епохи життя. Про походження бджолиного клею досі точаться дискусії, і немає 

однозначної відповіді. 

Так, доктор  Макс Кюстенмахер (нім. Max Küstenmacher, 22.ІІІ.1861 – 

9.ХІ.1924) (Німецький вчений-бджоляр. Дійсний член Германської 
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фармацевтичної спілки. Обґрунтував (1907—1911) теорію внутрішнього 

походження прополісу як смолистого залишку від першої фази 

перетравлювання бджолами квіткового пилку), пропагував теорію 

внутрішнього походження речовини. Він стверджував, що утворюється 

прополіс від перетравлення бджолою зібраного пилку і різних смол. 

Дослідження доктора Карл фон Фріша (нім. Karl von Frisch, 20.ХІ.1886 — 

12.УІ.1982) (Австрійський етіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і 

медицини за 1973 рік (спільно з Конрадом Лоренцом та Ніколасом 

Тінбергеном) «за відкриття, пов'язані зі створенням і встановленням моделей 

індивідуальної і групової поведінки тварин». Відомий головним чином завдяки 

вивченню бджіл.) відрізняються від теорії Кюстенмахера. У своїх працях 

вчений описує процес створення прополісу, як збір бджолою різних смол і 

виділень дерев без обробки шлунковим трактом. Бджола збирає смолу, 

обробляє слинними виділеннями, потім поміщає в спеціальні мішечки на задніх 

лапках. У такому вигляді матеріал використовуються для будови і захисту 

вулика.  

З урахуванням того, що бджоли збирають речовини для виготовлення 

чудо продукту в кінці літа і восени, коли рослини практично не цвітуть, то 

вірніше припустити походження компонента зі смоли дерев з певною обробкою 

бджолиними слинними залозами. Корисні властивості прополісу і хімічний 

склад це підтверджують.  

Пропо́ліс (грец. πρόπολις); бджолиний клей, уза — смолиста речовина від 

коричневого до темно-зеленого кольору, що виробляється бджолами для 

замазування щілин, регулювання прохідності льотка, дезінфекції осередків сот 

перед засівом яєць маткою, а також ізоляції сторонніх предметів у вулику. Має 

гіркий смак, легко скачується в грудочки та має приємний специфічний запах, 

що нагадує запах берези. Згодом прополіс набуває темнішого, навіть чорного 

забарвлення і стає щільнішим, втрачаючи запах. Є одним із основних продуктів 

бджільництва. 
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Склад прополісу залежить від того, у якій природній зоні він був 

зібраний, з якої рослинності й коли був відкладений у вулику, а його кількість – 

ще й від стельового укриття й породи бджіл. У середньому прополіс 

складається із прополісної смоли – 50-55%, ефірних олій – 8-10%, дубильні 

речовини – 8%, прополісного воску – близько 30% і різних забруднюючих 

домішок (ароматичні альдегіди, фенолокислоти; механічні домішки). В ньому 

великий набір мінеральних елементів, містяться вітаміни та інші речовини. До 

групи біоактивних сполук відносяться флавоноїди з їх антибактеріальними 

властивостями. Високоякісний прополіс містить до 70% рослинних смолистих 

речовин і секрету залоз бджіл, а прополіс низької якості — до 70% бджолиного 

воску і пилку [6]. 

Збирають прополіс протягом усього сезону, зскрібаючи стамескою або 

іншим інструментом під час огляду бджолиних сімей. Найбільше його 

отримують в кінці літа, коли бджоли готують гнізда до зимівлі. Порівняно 

багато прополісу бджоли відкладають біля льотків з внутрішньої сторони 

вулика. 

Бджоли використовують прополіс для ізоляції внутрішнього вулика від  

вологи, холоду, мікроорганізмів, ворогів. По тому як вони закладають щілини у 

вулику, пасічники роблять висновки про наближення зими: якщо зашпаровують 

їх у червні – зима буде ранньою, але дуже холодною; якщо носять прополіс у 

вулик рівномірно з липня до вересня – зима буде ранньою, короткою і суворою. 

Найякіснішим вважається м’який прополіс, твердий містить багато 

домішок. Купуючи прополіс на ринку, треба бути обережним, щоб не придбати 

підробку. Справжній прополіс має специфічний різкий запах, гіркий, трохи 

пекучий смак. При спалюванні виділяється запах ароматичних смол, який 

характерний тільки для прополісу. Він змінюється залежно від того, з яких 

рослин збиралися смолисті речовини і якими бджолиними ферментами вони 

оброблялися. Крім цього, у різних місцях вулика якість прополісу неоднакова: 

для покриття внутрішньої поверхні стільників бджоли використовують 
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особливий бальзамовий прополіс, а для замащування отворів у вулику, 

покриття полотен і рамок — липучий прополіс зі значною домішкою воску, 

різних сторонніх продуктів, включаючи сміття вулика, садовий віск, олійну 

фарбу, різні клейкі та смоляні речовини. Залежно від способів і техніки 

збирання прополіс може містити часточки деревини, утеплювальних матеріалів, 

рештків бджіл тощо. 

Склад прополісу залежить від періоду збирання та місця розташування 

пасіки. У ньому виявлено багато різних речовин, які можна об’єднати в чотири 

групи: смоли, бальзами, ефірні олії та віск. Основними компонентами є 

флавоноїди, органічні  кислоти, альдегіди, ефіри, спирти, амінокислоти й т. д. 

[7]. 

Прополіс містить велику кількість мінеральних речовин і мікроелементів. 

Є в ньому і марганець, цинк, барій, титан, олово, мідь, нікель, кобальт, ванадій, 

свинець. Присутні також кальцій, фосфор, сірка, калій, натрій, залізо, магній, 

селен, молібден, алюміній, кремній, ртуть, цирконій, фтор, сурма; є вітаміни, 

речовини секрету слинних залоз бджіл, від 8 до 17 амінокислот. Загалом це 

складний комплекс речовин рослинного і тваринного походження. 

Про застосування прополісу в хірургічній практиці є численні 

повідомлення у вітчизняній і іноземній літературі (Н. І. Атясов, 1914;  

В. А. Астафьев, 1972; В. Теодоров і інші, 1972; В. Д. Федоров і інші, 1975;  

X. 3. Садиков і інші, 1977; В. Н. Исмаилова й інші, 1976; Г. П. Кірсанов, 1977; 

В. І. Александрова й інші, 1981; П. Т. Сягайло й інші, 1987).  Про високу 

терапевтичну ефективність препаратів прополісу є велика кількість 

повідомлень фахівців оториноларингології (Б. А. Алієв, 1968; П. Починкова й 

інші, 1971; І. А. Курилин, Т. Е. Шамрай, 1972; Е. М. Моргачева, 1973;  

І. Т. Першаков,1973; І. Мател і інші, 1975; Т. В. Ковалик, 1978; Н. М. Ришко, 

1979; Г. Г. Качний, 1976, 1977, 1982; Г.С.Протасевич і інші, 1994;  

Н. А. Пересадин і інші, 1996).  
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Прополіс має добре задокументовані фармакологічні властивості, 

включаючи протимікробні, антиоксидантні, протизапальні, імуномодулюючі та 

кардіозахисні ефекти. Відповідні дослідження були проведені при Кафедрі 

педіатрії і підліткової медицини Гонконзького університету в 2013 році [2]. 

Дослідженнями, проведеними в 2016 році при Дослідницькому центрі 

біоінформатики та медичної інформатики при Державному університеті Сан-

Дієго, Каліфорнія, США, були також підтверджені протимікробні, 

протизапальні та імуномодулюючі ефекти та встановлено, що прополіс має 

антиракові властивості [3]. 

В Україні дослідження антимікробної активності вушних крапель з 

прополісом проведені О.І.Тихоновим, С.С.Зуйкіною, І.Л.Диким, 

Л.Ф.Силаєваою С.О.Тихоновою при Національній фармацевтичній академії 

України у 2001 році Проаналізований вплив допоміжних речовин на 

антимікробну активність настойки прополісу. Теоретично обґрунтований та 

експериментально підтверджений оптимальний склад вушних крапель. 

Відзначений досить високий рівень антимікробної активності розробленого 

препарату.  

Також проведені мікробіологічні дослідження водного розчину прополісу 

Л.В.Коношевичем, О.І.Тихоновим при Національному фармацевтичному 

університеті. Згідно з отриманими даними встановлено, що водний розчин 

прополісу за мікробіологічною чистотою відповідає критерію «А» та усім 

вимогам Державної фармакопеї України [5]. 

Оскільки прополіс призначений для лікування й приготування препаратів, 

то збирати його необхідно тільки на пасіках безпечних відносно заразливих 

хвороб бджіл, протягом усього літа, зазвичай після медозбору. Вихід продукції 

від однієї сім’ї становить до 50 г, іноді 100–200 г за сезон. Свіжий прополіс 

необхідно зліпити у грудки по 100–200 г, обгорнути пергаментним папером, 

покласти у целофанові або поліетиленові мішечки і щільно зав’язати. Зберігати 

прополіс в необхідно у темному, прохолодному приміщенні, тоді цілющі 
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властивості й вміст БАР не зміняться протягом 5–10 років. Найкращим 

вважається прополіс без сторонніх домішок. Непридатний для товарних цілей 

прополіс, який бджоли утворюють наприкінці літа, коли не вистачає рослинної 

сировини і доводиться приносити до вулика мазут, колісну мазь, фарби та інші 

сурогати.  

Методи достовірного визначення товарної й санітарної якості прополісу 

недосконалі. Ступінь забруднення прополісу визначають шляхом його 

кип’ятіння 4–5 разів з двома об’ємами етилового спирту. Потім суміш 

фільтрують і фільтр додатково промивають гарячим спиртом. На фільтрі 

залишаються тверді, нерозчинні в спирті частинки прополісу. За кількістю і 

якістю цих часток визначають ступінь його механічного забруднення. 

Профільтрований спиртовий розчин смол і воску прополіс прозорий, 

коричневого кольору, з приємним ароматом. Існують й інші способи 

визначення якості прополісу і його сухих екстрактів [7]. 

Фармацевтична і парфумерно-косметична галузі випускають цілу низку 

препаратів на основі прополісу, наприклад, настойки прополісу різної 

концентрації, розчини, мазі, краплі, гумки жувальні, зубні пасти; шампуні, 

препарати косметичної лінії. 

Початок застосування прополісу відносять ще до часів древніх 

цивілізацій. Так, стародавні греки використовували його для лікування 

абсцесів. Ассірійці прикладали до ран і пухлин, щоб допомогти процесу 

загоєння. Єгиптяни використовували його для бальзамування мумій.  

У деяких працях Аристотеля є записи про користь прополісу проти 

ударів. З історії медицини постійно дізнаємося про чудові лікувальні 

властивості прополісу, завдяки чому сучасна медицина значно розширила межі 

його застосування. 

Як знеболювальний засіб прополіс у три з половиною рази перевершує 

кокаїн і в п’ять разів новокаїн, широко використовується у стоматології (0,25-
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процентний спиртовий розчин). Встановлено, що приймання всередину 

препаратів прополісу поліпшує самопочуття, пам’ять, увагу  у літніх людей.  

Препарати з прополісу (в основному спиртові витяжки та олійні розчини) 

приготувати нескладно навіть в домашніх умовах. Найпростіший спосіб 

застосування прополісу – це просто жувати його 10-15 хвилин (не більше 1-3 г 

в день з перервою між жуванням на 1-2 години). Таким чином лікують виразку 

шлунку, захворювання порожнини рота, верхні дихальні шляхи та ін. Недарма 

прополіс використовують при виготовленні зубних паст. Застосовують 

прополіс й у вигляді м'якої прополісової витяжки, на основі якої можна 

готувати лікарські препарати, розчини, мазі, свічки. 

Прополіс або бджолиний клей, що виробляється робочими бджолами 

навесні з бруньок дерев, має смолисту консистенцію, використовується 

бджолами для забезпечення герметичності вуликів. Корисні властивості його 

великі, але завжди зустрічаються люди, у яких є протипоказання прополісу, 

вони неодмінно повинні остерігатися вживання великих доз цього корисного 

продукту бджільництва. 

Доцільність застосування прополісу як необхідну лікарського засобу 

визначає виключно лікар. Протипоказання прополісу ставляться до 

застосування його всередину і зовнішньо. Уникати лікування прополісом 

необхідно при алергічному риніті, дерматиті, атонічній бронхіальній астмі, 

екземі [8]. 

Висновки. Доведено, що цілющі властивості прополісу, поруч з іншими 

продуктами бджільництва, служать людині з глибокої давнини, його 

властивості широко використовуються сьогодні в різних галузях та сферах 

життя сучасної людини.  
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Важливість лісової галузі для економіки країни безупинно зростає. Загальна 

площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, становить 10,4 

млн га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю - 9,6 млн га. Лісистість 

України становить 15,9%. Незважаючи на невелику лісистість території 

Україна займає у Європі 9-те місце за площею лісів та 6-те місце за запасами 

деревини. Ліси України  виконують важливі туристично-рекреаційні, 
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кліматорегулюючі, ґрунто- і водоохоронно-захисні функції. У той же час, за 

останні роки в середньому ліси дають до 16-18 млн кубометрів деревини [4]. 

Заготівля деревини має широке розповсюдження. Вона як і будь який вид 

господарської діяльності має характерні негативні екологічні наслідки. Вплив 

лісозаготівель на навколишнє середовище можна розподілити на декілька 

категорій:  

- вилучення з природи речовини;  

- внесення в екосистему сторонніх речовин та енергії; 

- перетворення і перерозподіл речовини в природі; 

- зміни в флорі та фауні. 

Щорічне ведення лісозаготівель безперервно охоплює все нові екосистеми. 

Основні види впливу викликані  зменшення рослинного покриття та фізичною 

дією самих робіт. Величина збитків навколишньому середовищу залежить від 

лісорослинних умов, а також від лісозаготівельних технологій та систем машин. 

Найбільших збитків екосистемам лісів завдають суцільні рубки які проводять в 

лісових масивах. Сучасні суцільні рубки  являється загрозою безперервного 

лісокористування (екологічні проблеми та вид впливу на навколишнє 

середовище лісозаготівель приведено в таблиці). 

Таблиця 1 - Опис джерел впливу на навколишнє природне середовище 

Операція 
технологічного 
процесу 

Екологічні 
проблеми 

Вид впливу на навколишнє середовище 

Лісосічні роботи 

Атмосферні 
 Забруднення атмосферного повітря від 
роботи бензопил та тракторів 

Грунтові 

- Забруднення землі паливно-мастильними 
матеріалами.  
- Пошкодження ґрунтового покриву, 
підстилки 

Валка , 
Обрізка гілок, 
Розкряжування, 
Трелювання 
деревини 

Водні 

- Забруднення поверхневих і підземних вод 
паливно-мастильними матеріалами; 
- Зміна гідрологічного режиму.  
- Пошкодження русел і берегів водотоків. 
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Біотичні 

- Знищення живого трав’яного покриву, 
підліску, підросту і молодняку; 
- Обдирання і облом залишених, ростучих 
дерев; 
- Зміна ареалу тварин та рослин 

Ландшафтні 
- Порушення природньої естетичної цінності 
ланшафта 

Транспорт лісу 

Атмосферні 
- Забруднення атмосферного повітря від 
роботи автомобілів та іншої техніки 

Ґрунтові 

- Забруднення землі паливно-мастильними 
матеріалами. 
- Пошкодження ґрунтового покриву, 
підстилки 
- Ущільнення землі. 

Водні 

- Пошкодження русел і берегів водотоків. 
- Забруднення поверхневих і підземних вод 
паливно-мастильними матеріалами. 
- Зміна гідрологічного режиму землі. 

Біотичні 

- Пошкодження живого трав’яного покриву, 
підліску,підросту, молодняку. 
- Обдирання ростучих дерев. 
- Зміна ареалу  тварин і рослин 

Завантаження і 
вивезення лісової 
продукції; 
Ремонт доріг 

Ландшафтні - Зміна природних форм рельєфу. 
 

Ліси потрібно вирубувати вкрай обережно, адже це не просто втрата 

зеленого масиву, а й серйозний вплив на навколишнє середовище.. 

Неправильна експлуатація лісів призводить не тільки до їх знищення, а й до 

заміни хвойних та інших цінних порід на м’яколистяні (березові, осикові та ін.), 

в яких деревина низької якості, призводить до значного виснаження лісів, 

виснаження загальної продуктивності їх ценозів, погіршення структури 

лісового фонду [1]. 

Вплив лісозаготівель позначається на наступних компонентах природи: 

рослинність; грунт; тваринний світ; поверхневі води; атмосферне повітря [2].  

Вплив на рослинність в основному визначається збереженням підросту. 

При транспортуванні на кожне зрубане дерево доводиться два загиблих або 
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серйозно пошкоджених. суцільні лісосічні рубки сильніше порушують 

різноманітність рослинності, ніж поступові і вибіркові рубки. зимові рубки 

значно безпечніші, ніж лісозаготівлі в літню пору року. 

Вплив на грунти виражається в зниженні родючості, збільшення 

грунтової ерозії, зміні фізичних властивостей грунтів. Зниження родючості 

грунту пояснюється тим, що основна маса біогенних речовин, що знаходяться в 

деревах, при вирубці вивозиться. Після вирубки лісів на грунт впливають прямі 

сонячні промені і сильні дощі. Змінюється хімічний склад грунту. Ерозія 

грунтів провокується порушенням грунтово-рослинного шару при трелюванні 

та транспортуванні  лісу. Після проведення лісозаготівлі інтенсивно змивається 

поверхневими водами родючий шар ґрунту. Головними порушеннями фізичних 

властивостей ґрунтів є зміна їх щільності, пористості,коефіцієнта фільтрації. 

Вплив на тваринний світ обумовлено складністю зв'язків в екосистемах, 

коли навіть невеликі зміни (знищення ареалу рослин, зміна шляхів міграції 

тварин) можуть привести до непередбачених наслідків.  

Вплив на поверхневі води виражається в збільшенні висоти паводків на 

річках і посиленні маловоддя в літній період.  

Вплив на атмосферу викликано забрудненням повітря від працюючої 

техніки. 

Висновки. Для зменшення впливу лісозаготівель на навколишнє 

середовище важливо провести стабілізацію обсягів лісозаготівель. Більш 

широко впроваджувати технології і системи машин на колісному ходу які 

дозволяють проводити більш глибоку переробку сировини і використання 

відходів. 
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Динаміка площ та таксаційних показників дубових насаджень 
Правобережного Полісся України 

 
Анотація: проведено аналіз насаджень з участю дуба звичайного на 

Правобережному Поліссі. 

Дубові деревостани у регіоні досліджень займають значні площі. Так 

процент дуба звичайного в Житомирській області складає 16,6%, Рівненській – 

7,6%, Волинській – 12,9%, а в середньому на Поліссі – 12,4%.  Враховуючи той 

фактор, що за останні роки соснові насадження масово всихають, то в 

перспективі потрібно збільшити вирощування лісових культур з участю дуба 

звичайного. 

Ключові слова: дуб звичайний, площа, область, Правобережне Полісся, 

продуктивність, таксаційні показники насаджень 

Досліджуваний регіон, Західне Українське Полісся, переважно зайняте 

мішаними або чистими сосновими насадженнями, але значні площі є дубових 

насаджень високої продуктивності (І,4 середній клас бонітету).                                                                                                                                                                  

Твердолистяні насадження займають найродючіші землі супіщаного і 

суглинистого складу з близьким заляганням морени чи крейдової основи [1]. 

Загальну площу дубових насаджень вивчали на основі матеріалів 

повидільної таксації ВО «Укрдержліспроект». 
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Загальна площа насаджень з участю дуба звичайного, як головної породи, на 

території Правобережного Полісся станом на 2011 рік складає 242,6 тис.га. 

Найбільшу частку  дубові насадження займають у Житомирській області 124,4 

тис. га (16,6%), на Волині відповідно – 64,7 тис. га (12,9%), Рівненській області 

– 53,5 тис.га (7,6%), в цілому на Правобережному Поліссі – 242,6 тис. га 

(12,4%). 

Характеристика показників дубових насаджень Правобережного Полісся 

в розрізі областей наведена в (табл. 1) 

Таблиця 1 - Характеристика показників дубових насаджень 
Правобережного Полісся 

Адміністративна область  
Таксаційні показники Жито- 

мирська 
Рівнен- 

ська 
Волин-

ська 

 
Разом 

 
Середнє 

Загальна площа укри-
тих лісом земель, тис.га 

747,9 688,2 502,3 1938,4 646,1 

Площа, зайнята дубом 
звич., га 

131335 64266 61457 257058 85686 

Відсоток  дуба звич.,% 16,6 7,6 12,9 39,2 13,3 
Повнота 0,69 0,70 0,71 2,1 0,7 

Бонітет 1,7 1,3 1,3 4,3 1,4 

Середній вік 68 63 58 189 63 
Загальний запас, 
тис.  м3 

26058 11182 10062 47303 15767 

Середній запас  
на 1 га, м3/га 216 174 178 568 189 

Загальна середня зміна 
запасу, тис. м3 393,50 188,67 175,89 758,06 252,69 

Запас на 1 га стиг- 
лих насаджень, м3/га 280 224 269 773 258 

  
  Як показують дані табл. 1 дубові насадження  Полісся мають високу 

продуктивність І,4 бонітет, середню повноту 0,71, середній вік – 63 роки, 

середній запас на 1 га усіх насаджень – 189 м3/га, а стиглих - 258 м3/га. 

В табл. 2 наведено таксаційні показники земель лісового фонду за даними 

різних років в цілому по Україні 
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Таблиця 2 - Таксаційні показники земель лісового фонду  
за даними різних років 

                               Роки досліджень Таксаційні 
показники 1946 1978 1988 2002 2011 

Загальна площа, 
тис. га 

6248,6 7030,1 7174,9 7049,3 7402,3 

Площа дуба 
звич., тис. га 

1025,6 1624,7 1712,3 1705,5 1729,6 

Відсоток дуба 
звич., % 

16,4 23,1 23,9 24,2 23,4 

Середній вік 
дубових нас., р. 

41 45 52 67 71 

Середняповнота 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 
Середній клас 
бонітету  

2,2 1,9 1,8 1,8 1,8 

Середній запас 
на 1 га,  

118 135 155 214 226 

Середній запас 
на 1 га стиглих 
нас., м3/га  

209 229 227 222 215 

Лісистість, % 11,4 13,7 14,3 15,7 15,9 
 
 
   Аналізуючи дані табл. 2, можна зробити наступний висновок, що показники 
зростають. 
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З графіка можна зробити висновок, що відсоток дуба в цілому по Україні 

зростає, а на Житомирщині знижується. 

В табл.3  порівнюються результати за 2002 та 2011 роки. 

Таблиця 3 - Порівняльна таблиця зведених результатів  
за 2002 та 2011 роки 

2002 рік 2011 рік  
Таксаційні показники Західне 

Полісся 
в цілому по 

Україні 
Західне 
Полісся 

в цілому 
по Україні 

Площа, зайнята дубом 
звичайним, тис. га 

85,7 1705,5 80,9 7402,3 

Відсоток дуба звич., % 13,1 24,2 12,4 23,4 
Середній вік, років 63 67 65 71 
Бонітет 1,4 1,8 1,4 1,8 
Повнота 0,70 0,70 0,71 0,70 
Середній запас на 1 га 
укритих лісовою рослин-
ністю земель, м3/га 

189 214 206 226 

Середній запас на 1 га 
стиглих насаджень, м3/га 

258 222 238 215 

Заг.  зміна запасу, млн. м 3 0,25 24,3 0,26 24,6 
Середня зміна запасу на  
1 га, м3/га 2,9 4,0 3,2 3,9 

 

З порівняльної таблиці 3 можна зробити наступні висновки: 

- Загальна площа дуба звичайного за досліджуваний період зменшилась по 

Україні на 3,2 тис. га, а на Правобережному Поліссі – на 5,1 тис. га; 

- відсоток укритих дубом звичайним земель також зменшився по Україні 

на 0,8%, а на Правобережному Поліссі – на 0,7%; 

- середній вік зростає по Україні на 4 роки, а на Правобережному Поліссі – 

на 2 роки; 

- середній запас на 1 га укритих лісовою рослинністю земель зростає по 

Україні на 12 м3/га, а на Правобережному Поліссі – на 17 м3/га; 

– середній запас на 1 га стиглих насаджень знижується по Україні на  

      7 м3/га, а Правобережному Поліссі –на 20 м3/га;  
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- середня зміна запасу на 1 га  знижується по Україні на 0,1 м3/га, а 

Правобережному Поліссі збільшується на 0,3 м3/га. 
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Анотація. Досліджено ареал поширення, біологічні властивості, 

значення та заходи охорони рисі звичайної Lynx lynx. 
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Рись звичайна, або Рись євразійська (Lynx lynx L.)—ссавець з роду рись 

(Lynx), що відноситься до ряду хижих (Carnivora) родини котових (лат. Felidae), 

який мешкає по досить широкому географічному ареалі, але виключно в 

північній півкулі нашої планети: в Північній Америці (на території США та 

Канади), на півночі Євразії: сибірській тайзі, в горах Китаю і Тибету, на 

скандинавському півострові. Існують такі відомості про чисельність рисі 

звичайної в світі: на Балканському півострові - декілька десятків рисей в Сербії, 

Македонії, Албанії і Греції, в Карпатах 2200 рисей від Чехії до Румунії; 

найбільша популяція окрім російської. В Росії 90% популяції євразійської рисі 

мешкає в Сибіру, в Польщі близько 1000 рисей в Біловезькій пущі і Татрах, 

близько 2500 рисей в Норвегії, Швеції і Фінляндії [6,9]. 
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В Україні рись зустрічається в Карпатах і на півночі Центрального 

Полісся, що представляє собою фактичну найбільш південну периферійну 

частину ареалу рівнинної популяції рисі в Європі [10]. Вона поширена в  

широколистяних, мішаних та шпилькових лісах, часто з підліском, глухих 

темнохвойних лісах, в молодняках, на старих лісосіках і гарі, тайзі, хоча 

зустрічається в різноманітних насадженнях, включаючи гірські ліси; іноді 

заходить в лісостеп і лісотундру, а у важкі роки заходить в села і навіть у великі 

міста [4,6]. На території Полісся індивідуальні території рисі звичайної нерідко 

частково приурочені до болотяних ділянок. В гірських районах для виду 

характерні сезонні вертикальні переміщення. Наразі в Карпатах чисельність 

оцінюється в 350–400 особин [11]. На території Полісся — до 80–90 особин. В 

Україні номінативна форма поширена на території Полісся — окремі райони 

Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Чернігівської областей [12]. 

На переважній більшості території Полісся рись на сьогодні відсутня [2,8]. 

Частіше відмічаються заходи виду з території Білорусі, зрідка — довготривале 

перебування поодиноких особин, надзвичайно рідкісне — зустрічі самиць з 

виводками [10]. На сьогодні умови для існування рисі на більшій частині 

території  Полісся малопридатні для існування виду [10]. Станом на 2010 р. в 

Українському Поліссі розмноження рисі зареєстровано вже у великій кількості 

районів: в Поліському заповіднику, на півночі Житомирщини, в 

Чорнобильській зоні на Київщині. Як мінімум дві самки мали виводок в 

Чернігівській області [1]. Всі місця розмноження прилягають до білорусько-

українського кордону [3]. Ділянки розмноження цього виду мають виключне 

значення для збереження популяції в цілому регіоні. На сьогодні в 

білоруському Поліссі існує набагато більша кількість індивідуальних територій 

ділянок самиць, що регулярно розмножуються [2, 11]. 

У зв’язку з низькою чисельністю і високою рухливістю цього виду в 

Поліссі говорити про постійні реально існуючі в природі межі ареалу важко. 

Тут можна виділити: місця, де вид постійно розмножується (Поліський 
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природний заповідник і територія Чорнобильської зони — Овруцько-

Народицький спецлісгосп); території, де сліди відмічаються щорічно; території, 

де поява виду можлива дуже рідко, лише 1–2 рази на десятиріччя [3, 10]. 

З-поміж цих територій дуже важливо вибрати найбільш перспективні 

для охорони виду масиви, котрі б увійшли згодом до складу проектованого 

Поліського біосферного заповідника [7]. Найбільш перспективні об’єкти для 

охорони рисі знаходяться вздовж границі України і Білорусі на півночі 

Житомирської і Київської областей. Територія Західного Полісся менш 

придатна для охорони цього виду [6]. Тут останнім часом найбільш відчутно 

скоротились чисельність і поширення виду. У Чорнобильській зоні 

спостерігався ріст чисельності і розширення ареалу рисі [3]. 

Таблиця 1. Чисельність та розподіл по території рисі в Поліссі України 

взимку 2015–2016 рр. 

Щільність популяції, 
особин / 1000 кв. км 

Назва регіону Полісся Загальна 
чисельність 

у регіоні, 
особин 

Загальна 
площа 

регіону, 
кв. км 

Площа 
придатних 

стацій у 
регіоні, кв. 

км 

у регіоні у придатних 
стаціях 

Західний (лівобережжя 
р. Горині) 

2-5 5100 2550 0,4-1,0 0,78-2,0 

Центральний 
(межиріччя 

р. Горині та р. Уборті) 

4-5 4900 2450 0,8-1,0 1,6-2,0 

Північ Житомирщини 
(Поліський заповідник, 

відселена зона і 
прилеглі заселені 

території) 

10 2100 1050 4,8 9,5 

Північ Київщини 
(відселена 

Чорнобильська зона) 

8-10 500 500 16-20 16-20 

Всього 24-30 12600 6550   
Середня щільність    1,9-2,4 3,7-4,6 

 

Більшість індивідуальних територій рисі в Поліссі розміщені на території 

України і Білорусі. Тому багато особин обліковується одночасно і в Україні, і в 

Білорусі. Ця проблема «подвійних обліків» характерна для всіх видів, 
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індивідуальні території яких розміщені на землях декількох користувачів 

мисливських угідь[10].  

Динаміка чисельності рисі в Україні протягом 2007-2017 рр. за даними  

статистичної звітності користувачів мисливських угідь за формою «2тп-

мисливство» наведена в таблиці 2. Взагалі дані звітності користувачів 

мисливських угідь не викликають довіру. Справа в тому, що рись має великі 

індивідуальні території, і одночасно один і той самий звір зустрічається в 

угіддях кількох користувачів мисливських угідь. Тому одні й ті самі особини 

часто обліковуються по декілька разів. Але загальний стан і Карпатської і 

Поліської популяцій цього виду викликає занепокоєння [2]. 

Таблиця 2. Динаміка чисельності рисі в Україні протягом 2007-2017 рр. 
  

Чисельність, особин Назва областей, 
Регіонів 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Волинська 8 7 4 2 2 2 2 2 2 2 3 
Житомирська 3 3 1 1 1 3 3 6 10 10 11 

Рівненська 7 11 9 8 8 7 7 7 11 6 7 
Київська - - - - - - 10 - - - 4 

Чернігівська - - - - - - - - - - - 
Полісся 18 21 14 13 11 12 22 15 23 18 84 

Закарпатська 210 204 204 151 136 141 144 143 143 140 149 
Івано-Франківська 105 70 114 106 75 76 72 86 80 72 63 

Львівська 44 34 41 39 48 49 59 69 48 52 61 
Чернівецька 29 34 28 31 34 34 42 38 44 50 60 

Карпати 388 342 387 320 308 295 314 337 315 314 353 
Україна 406 363 401 333 319 307 336 352 338 332 358 

 

Рись звичайна стала одним з найбільш рідкісних видів тварин і тепер 

майже всюди, де рисі вдалось вижити, вона охороняється законом, і включена 

до всіх червоних списків. В нашій країні вона занесена в Червону книгу 

України та в Європейський Червоний список, а також занесений до ІІ видання 

ЧКУ (1994), Червоного списку МСОП, CITES, і як вид, що підлягає охороні, до 

Бернської конвенції. У Червоній книзі України рисі надано статус рідкісного 

виду, але на Поліссі вид знаходиться на межі зникнення. Рись звичайну 
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розмножують  в зоопарках Європи, про факти розмноження в зоопарках 

України – невідомі [2]. 

Найбільші загрози для популяції цього виду становлять: невисока 

чисельність в Поліссі сарни, яка становить основу харчування рисі; гострі 

конкурентні взаємини рисі з вовком та переслідування її з боку людини; 

незадовільний стан вивченості екології, поширення та організації моніторингу; 

низькі захисні можливості більшої частини території лісів Полісся; низька 

екологічна свідомість, низький рівень ведення екологічної пропаганди серед 

місцевого населення та відсутність коштів на проведення цієї роботи; 

деградація місць існування; фрагментація ареалу; браконьєрський відстріл та 

збільшення цін на шкіру рисі [4, 5]. 

Рись, незважаючи на різкий ріст чисельності впродовж останніх років, до 

цього часу залишається зникаючим видом в Українському Поліссі. З 

популяційно-генетичної теорії відомо, що збіднення генофонду може привести 

до інбредної депресії. Нині ця проблема вже не є актуальною в зв’язку з 

наявністю в українському Поліссі близько 12 самок (територій), котрі брали 

участь у розмноженні. За популяцією цього виду в Поліссі необхідний 

постійний моніторинг. Поліська популяція рисі до цього часу залишається 

найбільш мало чисельною і найбільш проблемною в плані охорони. Рись до 

останнього часу залишається недостатньо вивченим видом в Україні. Праці О. 

Мигуліна (1938), К. Татаринова (1973), А. Слудського (1973), які присвячені 

рисі, не містять інформації про поліську популяцію рисі. У Білорусі короткі 

дані про цей вид наведено у працях А. Федюшина (1929), І. Сержаніна (1961). 

Детально екологію рисі вивчали П. Козло (1993), А. Буневич (1996). 

Надзвичайно ґрунтовні й детальні дослідження екології рисі із застосуванням 

радіотелеметрії проведені у Біловезькій Пущі В. Єнджейовським з колегами 

(Jedrzejewski et al., 1992, 1993, 2001) [7]. 
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Заходи щодо поліпшення стану популяції рисі: вивчення регіональних 

особливостей екології виду, шляхів переміщень, виявлення і картування 

ділянок розмноження виду;створення служби моніторингу і банку даних; 

 підвищення щільності популяцій жертв на індивідуальних територіях самиць 

(підвищення чисельності в першу чергу сарни, в меншій мірі зайців білого і 

русака); посилення боротьби з браконьєрством і покращення ведення 

мисливського господарства в цілому; регулювання чисельності вовка в місцях 

розмноження рисі у залежності від конкретних умов, що склалися; 

створення умов для підвищення успішності розмноження виду; моніторинг 

стану популяції та біотопів в місцях перебування виду, створення мережі 

польових спостережників з числа працівників лісової охорони, єгерської 

служби, мисливців, місцевих жителів; сприяти недопущенню повторній появі 

високих цін на хутро диких тварин; сприяння розвитку співробітництва з 

іншими країнами в справі охорони рисі [6]. 

Майбутнє рисі в Україні залежить від багатьох чинників і в тому числі 

від нашої участі в цій справі. Відсутність можливості отримання грантів на 

проведення наукових робіт є головною причиною того, що в Україні відсутні 

фахівці, які спеціалізуються на вивченні рисі звичайної і ведуть відповідні 

польові дослідження. Проведення щорічних робочих зустрічей по великих 

хижих ссавцях, започатковане в Поліському заповіднику, повинно б стати 

традицією у зимовий період в різних регіонах України. 
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Актуальність використання меча Колесова при садінні лісових культур 

 
Анотація. Подано інформацію про лісосадильне знаряддя, відоме 

лісівникам Східної Європи під назвою "меч Колесова".  

Ключові слова: "меч Колесова", лісові культури, садивний матеріал, 

лісосадильні знаряддя.  

Меч Колесова – ручне знаряддя для садіння сіянців деревних і 

чагарникових порід. Широко використовується в лісокультурній практиці країн 

Східної Європи. Назва походить від прізвища винахідника – Олександра 

Андрійовича Колесова [1, 2]. Передумови появи цього лісокультурного 

знаряддя були такими. На початку 40-х років ХІХ ст. у царській Росії 

засновувались так звані навчальні землеробні ферми. Одну з таких ферм 

заснували поблизу Харкова у селі Мала Данилівка. Для її потреб у тодішніх 

землевласників викупили 80 десятин неугідь (піски, болота), згодом на пісках 

здійснили перші посадки сосни звичайної та шелюги. На основі ферми у 1855 р. 
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було створено Харківську землеробну школу, через рік школа набула статусу 

училища, а у 1878 р. училище прирівняли до розряду середнього навчального 

закладу з терміном навчання 5 років та роком практики [4]. Учні вивчали 

землеробство і тваринництво, а паралельно – городництво, садівництво і 

лісівництво. У 1882 р. директором училища було призначено Олександра 

Андрійовича Колесова. Після закінчення природознавчого відділення фізико-

математичного факультету Московського університету Олександр Андрійович 

9 років працював управителем у зразкових господарствах потім знову навчався 

– на сільськогосподарських і хімічних курсах Петровської рільничої і лісової 

академії (м. Москва). З 1873 р. він – старший викладач рослинництва і ботаніки 

Харківського землеробного училища, на 45-му році життя – його директор.  

На час призначення О.А. Колесова директором Харківське землеробне 

училище володіло 578 десятинами земельних угідь. Усі угіддя знаходились в 

долині річки Лопань, були заболочені, з рухливими пісками. Суцільні піски 

становили близько 80 % площі угідь. Інші відсотки припадали на орні землі, 

луки, вигін, сад, город, садибу та невелику ділянку лісу. У 1883 р. при училищі 

створено лісовий розсадник. На роботи в розсаднику, посадки сосни 

(переважно) та інших деревних і чагарникових порід на пісках, догляд за 

посадками відводилось до 12 % навчального часу учнів училища (це близько 

тисяч з 9 тисяч 8-годинних весняно-літньо-осінніх робочих днів). Сіянці 

висаджували рівними рядами (по шнуру) за допомогою сконструйованого О.А. 

Колесовим знаряддя, яке згодом і одержало назву "садильний меч Колесова", 

або просто "меч Колесова". До пошуків технології і знарядь садіння спонукали 

невдачі попередників у залісненні пісків посівом насіння сосни, насіння 

проростало дружно, але паростки повністю гинули під час літньої спеки 

(посушливі періоди тієї чи іншої тривалості траплялися, практично, щоліта). 

Про меч Колесова знали тоді ще тільки ковалі Малої Данилівни, викладачі та 

учні землеробного училища. Очевидно, в той період було опрацьовано і 

традиційну на сьогодні технологію посадки сіянців під меч (6). Передумови цієї 
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технології (посадка сіянців з оголеною кореневою системою шляхом її 

затискування в ґрунті) формувалися при використанні названих вище 

лісосадильних знарядь, призначених для різних типів ґрунтів. Так, на піщаних 

ґрунтах застосовувались дерев'яні кілки, на ґрунтах щільних – важкі кілки, 

оковані залізом. На задернілому ґрунті попередньо знімали дернину, для зняття 

дернини використовували особливий кілок з ножем, кілок Ієроніма, на оголеній 

з його допомогою площадці сіянець висаджували за допомогою кілка 

звичайного. На дуже твердих ґрунтах ямку для посадки сіянця робили важкою 

сокирою (колуном), або спеціально виготовленим садильним молотком. 

Гострим кінцем молотка робили ямку, опускали в неї коріння сіянця, тупим 

кінцем загортали ямку. Для посадки саджанців використовували циліндричну 

лопату. Один із способів посадки – защемлення оголеної кореневої системи 

саджанця.  

Початково меч Колесова був розроблений для легких ґрунтів, згодом 

було запропоновано модифікації для ґрунтів іншого механічного складу (3). 

Садильний меч, як особливе знаряддя для посадки сіянців сосни, описане О. 

Колесовим в розділі Посадка сосен. Зразком для садильного меча послужило 

знаряддя з саду І.І. Каразіна (7). Але те знаряддя було удвічі меншим і в чотири 

рази легшим, десять виготовлених його штук зламалися першого ж тижня. 

Викувані потім моделі вагою 6-7 фунтів (1 фунт – 409,5 г) прослужили не 

більше року і теж поламалися. Наступний варіант – мечі вагою 10-12 фунтів, 

вони протримались "…більше 15 років без будь-якого ремонту". Саме цей 

варіант набув поширення в лісогосподарському виробництві під назвою "меч 

Колесова  

Складається меч з видовженої пластини – власне меча довжиною 35-40 

см, який пробиває ґрунт – і стовбура з наглухо закріпленою дерев'яною ручкою. 

Загальна довжина меча 90-105 см.  

З мечем Колесова працюють двоє: мечник та саджальник. Мечник обома 

руками піднімає меч перед собою, різко заглиблює його в ґрунт на глибину 25-
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30 см, розхитує в напрямку від себе до себе, робить у такий спосіб щілину 

шириною не менше 10 см і витягає меч з ґрунту. Саджальник вставляє сіянець з 

оголеною кореневою системою у щілину, кидає в неї жменю землі, щоб 

розправити коріння (не допустити, щоб воно переплелось або загнулось), і 

дещо, з тією ж метою, підтягає сіянець догори. Далі мечник вганяє меч в землю 

на відстані 8-10 см першої щілини і натиском на себе защемляє нижню частину 

кореневої системи, а натиском від себе верхню її частину і кореневу шийку. 

Повторним прийомом з поворотом меча на 180° загортає і цю щілину. Коренева 

система сіянця повинна бути щільно затиснена, якщо щільність затискування не 

забезпечена і сіянець легко, двома пальцями (вказівним та середнім), можна 

витягти з землі – приживлення його малоймовірне, робота визнається 

незадовільною.  

На території України 50 % лісових культур висаджено під меч Колесова, 

а на Житомирщині цей показник становить близько 90%. За даними ДП 

«Малинське лісове господарство» частка створюваних лісових культур 

становить 97%. 

Таблиця 1 - Використання меча Колесова в Слобідському лісництві ДП 
«Малинське лісове господарство» 

Рік створення 
лісових культур 

Площа 
лісових культур, га 

% культур, 
висаджених під меч Колесова 

2014 р 12.0 100% 
2015 р 17.0 97% 

2016 р 13.0 95% 
2017 р 12.0 100% 
2018 р 14.0 98% 
 
Отже, для досягнення найшвидших і найкращих результатів, існує багато 

способів посадки. З особистих спостережень ми зробили висновок, що те що 

добре на одних ґрунтах виявляється непридатним на інших ґрунтах  

та в іншому кліматі. Одним словом, у кожній місцевості перевірений на досвіді 

і розроблений найпридатніший спосіб створення культур.  
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Використання меча Колесова виявляється більш практичним у 

порівнянні з іншими знаряддями, тому на сьогодніший день меч Колесова 

розпочав свій 135-й лісокультурний сезон.  

В жовтні 2017 року на території МЛТК відкрито інсталяцію «Меч 

Колесова» на честь ювілею цього історичного та відомого знаряддя. 
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Зростаюча увага фахівців і громадськості до інноваційного розвитку 

лісового сектора на протязі останніх десятиліть визначена його значенням для 

економічного і соціального розвитку країни. Пріоритетними напрямками 

діяльності лісової галузі передбачається розвиток природозберігаючих 
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технологій та залучення в промислову переробку неефективно освоюваних 

лісових ресурсів. При цьому очевидно, що в найближчі роки на вітчизняних і 

зарубіжних ринках споживачів зросте попит як в круглих лісоматеріалів, так і у 

вторинних ресурсах лісозаготівель, перш за все в якості сировини для 

біоенергетики [5]. 

 На сьогодні проведено велику кількість досліджень щодо проблем 

лісозаготівлі та комплексного використання деревини в Україні. Вивчення 

досвіду є актуальним завданням з точки зору як розвитку лісозаготівельного 

виробництва так і екології. 

Однією з основних причин того, що Україна, яка володіє значними 

лісовими ресурсами, не може економічно ефективно використовувати їх 

потенціал, є відсталість вітчизняного лісового машинобудування (насамперед 

машинобудування, котре здійснює випуск техніки для лісосічних робіт). У 

зв’язку з незначним об’ємом випуску вітчизняної лісозаготівельної техніки її 

ринок було захоплено технікою зарубіжного виробництва.  

Сьогодні близько 80% машин і механізмів, які використовувалися і 

продовжують використовуватися на лісозаготівельних роботах, були 

виготовлені в Росії та інших країнах СНД і відпрацювали свій ресурс. За 

останні роки парк машин оновлюється переважно за рахунок закупівлі машин 

зарубіжного виробництва. В даний час в Україні не налагоджено випуск 

сучасної лісозаготівельної техніки. Роботи по її створенню практично не 

ведуться. 

Потреба у машинах для лісового господарства України частково 

забезпечується декількома вітчизняними підприємствами: підприємство  

«Мотор Січ» (м. Запоріжжя); заводом “Спецлісмаш” (м. Лубни, Полтавська 

область); заводом спеціального машинобудування (м. Радомишль, 

Житомирська область); Харківським авторемонтним заводом, а також 

окремими малими підприємствами. Однак цього недостатньо для забезпечення 

щорічної потреби у нових тракторах.  Слід сказати, що на українському ринку 
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активно працюють зарубіжні фірми. Зокрема, концерн Komatsu Forest, в склад 

якої входить фірма “Valmet”, 2008року відкрив  у Івано–Франківську своє 

українське представництво – ТзОВ “Лісотехнічна компанія “Форест Україна”. 

Активно веде свою маркетингову політику  холдинг  “АМКОДОР” (Білорусь), 

який пропонує свій комплекс машин для лісозаготівельних робіт: харвестери, 

форвардери, трелювальні трактори, лісонавантажувачі, машини для 

подріблення деревини на тріску, та компанії Husqvarna (Швеція)  та Stihl 

(Германія) – одні з найбільших у світі виробники моторизованого інструменту 

для лісового господарства. Вітчизняне машинобудування по виробництву 

лісозаготівельної техніки не тільки програє ринки збуту закордонним 

виробникам, але і не здатне  в найближчі роки виграти конкуренцію на ринку 

поставок бензомоторних пил, трелювальних тракторів, харвестерів і 

форвардерів. 

Забезпечення лісозаготівельної галузі сучасними машинами, на мій 

погляд, можна здійснити двома шляхами: створювати нові конструкції машин 

вітчизняними підприємствами машинобудівної галузі або закуповувати машини 

зарубіжного виробництва 

Для виходу на ринок лісозаготівельної техніки вітчизняних виробників, її 

конкуренції із зарубіжними фірмами та розвитку українського 

лісопромислового комплексу, необхідне рішення задачі виробництва в Україні 

адекватної системи машин для лісозаготівлі і подальшої переробки деревини.  

Для сучасної вітчизняної економіки проблема розвитку лісового 

машинобудування, здатного забезпечити ринок вітчизняною технікою для 

заготівлі круглих лісоматеріалів і вторинних відходів лісозаготівлі, є одним з 

пріоритетних завдань, яке особливо гостре в області раціонального 

лісокористування. 

Аналізуючи лісорозробки слід зазначити, що в Україні, на даний час, 

знайшли широке використання дві технології: хлистова та сортиментна. Обидві 
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технології мають свої певні переваги та недоліки, при цьому приорітет тієї чи 

іншої технології поки що не визначено. 

Хлистова технологія найбільш поширена на лісосіках при суцільних 

рубках головного користування. Її широке використання пояснюється веденням 

рубок в змішаних та листяних лісах, що характеризуються великою кількістю 

вад деревини. Це потребує розпилювання та сортування деревини на велику 

кількість типорозмірів. 

В останній час спостерігається тенденція розвитку лісозаготівлі  з 

реалізацією товарних сортиментів з лісосік. При цьому спостерігається 

скорочення виробничих потужностей підприємств, розвиток оперативних 

зв’язків з споживачами. Погіршення санітарного стану лісів і вплив 

лісозаготівельного виробництва на навколишнє середовище  викликає 

необхідність використання природозберігаючих технологій з раціональним 

використанням лісових ресурсів [1], [4]. 

 Аналізуючи звалювальні роботи при проведенні лісосічних робіт на 

лісозаготівлях,  варто відмітити, що вони виконуються більшості випадків 

моторним інструментом – бензиномоторними пилками зарубіжного 

виробництва.  При цьому неможливе виконання підготовки пакетів деревини , 

що в подальшому збільшує час виконання трелювальних робіт, які при такій 

технології виконуються трелювальними тракторами з чокерним технологічним 

оснащенням або колісними тракторами загального призначення з спеціальними 

захватними пристроями. Обрізування гілок в більшості випадків виконується 

також бензомоторними пилками [4].  

При виконанні навантажувальних робіт на лісовозний транспорт 

використовуються самонавантажувальні автомобілі,  автокрани, щелепні 

навантажувачі, та ін. Однак усі механізми, крім самонавантажувальних 

автолісовозів, потребують додаткової кількості робітників, а деколи і певних 

витрат на підготовчі роботи. Гідроманіпулятори на самозавантажувальних 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 55 
 

автолісовозах встановлюються лише стаціонарно, що збільшує загальну масу 

автопоїзда і негативно впливає на продуктивність лісовозного автомобіля. 

 Технологічний процес заготівлі деревини в хлистах останнім часом все 

більше поступається сортиментній технології. Перевага якої в зменшенні 

кількості операцій при виконанні нижньоскладських робіт. При цьому 

використання сучасної техніки дозволяє зменшити до мінімуму використання 

ручної праці. 

Висновки. В Україні є всі передумови для організації спеціалізованих 

лісозаготівельних підприємств здатних придбати і використовувати відповідну 

лісозаготівельну техніку за сучасними новітніми технологіями. 

Переоснащення і розвиток машинного парку для лісозаготівельного 

виробництва на основі лісоексплуатаційної  класифікації природно-виробничих 

умов. 

Подальший розвиток вітчизняного лісового машинобудування, особливо 

з виробництва малогабаритної лісозаготівельної техніки з змінним навісним 

обладнанням  значно поліпшить умови вітчизняної лісозаготівлі. 

Нарощування обсягів виробництва різних видів палива з деревної біомаси 

та використання технологій, які дозволяють більш комплексно 

використовувати деревні ресурси. 
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Роль мікроелементів в обмінних  процесах у рослин 

Анотація. В статті розглядається роль мікроелементів в обмінних 

процесах у рослин   
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Життя рослини базується на постійному обміні речовин,хімічних 

реакціях та фізіологічних процесах. Тільки завдяки збалансованості цих явищ, 

хімічного складу живі тіла проявляють властивості росту, розвитку, 

відтворення, адаптації в біологічних  системах. Виключну роль в забезпеченні  

життєдіяльності зелених рослин належить поряд з макроелементами 

мікроелементам.  

Мікроелементи – це група хімічних елементів, які містяться в організмі 

у дуже малих кількостях, в межах 10-3-10-12 %. Єдиною  рисою  біогенних 

елементів є їхня низька концентрація в живих тілах, інакше в більшій кількості 

вони  токсичні [1, с. 361]. У багатьох життєвих процесах, що відбуваються в 

рослинах на молекулярному рівні, мікроелементи беруть найактивнішу участь. 

Діючи через  ферментну систему або бевзпосередньо зв'язуючись з 

біополімерами рослин, мікроелементи можуть стимулювати або інгібувати  

процеси  росту, розвитку і репродуктивну функцію рослин. 

Основоположником вчення про вплив мікроелементів на живі організми 

був французький дослідник Фелікс Ролен (Raulin). Він вперше виявив ефект від 

внесення низьких концентрацій цинкових солей у живильне середовище 

Aspergillus niger (1869-1870 рр.). У результаті своїх досліджень Ролен висловив 

припущення, що цинк та інші елементи – не просто корисні стимулятори росту, 
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а є для них життєво необхідними. Всебічно біологічну проблему ролі 

мікроелементів у житті рослин почав досліджувати В.І. Вернадський. Згодом 

над вирішенням цих теоретичних і практичних питань працювали Е.В. Бобко, 

Я.В. Пейве, М.Я. Школьник, М.В. Каталимов, О.К. Кедров-Зіхман [2]. В 

Україні   автором вчення про мікроелементи   був академік П.А. Власюк, який 

розглядав їх як необхідні для життя рослин фактори навколишнього 

середовища. Він довів специфіку і багатофункціональну роль окремих 

мікроелементів, створив нові форми мікродобрив, розробив методи і способи їх 

застосування для підвищення продуктивності вирощування культур [3]. 

В організмі рослин виявлено близько 60 мікроелементів,але життєва 

необхідність доведена лише для заліза, міді, марганцю, молібдену, бору, цинку, 

кобальту і ванадію. У різних рослин і в різних органах однієї і тієї ж рослини 

вміст мікроелементів різний [ 4, с. 189].  

 

Таблиця 1. Вміст мікроелементів в рослнах (на 100 г сухої речовини,мг) 

Рослини та їх органи Fe Mn Cu Zn Mo Co Примітка  

Озма пшениця(зерно) 4,0 3,4 0,72 1,82 1,04 7,9 

Яра пшениця(зерно) 5,8 4,9 0,75 2,21 0,04 8,1 

Картопля (бульба) 7,7 0,73 0,73 1,1 0,52 8,8 

Кобальт 

подано в 

мкг 

 

Більшість мікроелементів – це тяжкі метали, які  здатні утворювати комплексні 

сполуки. В комплексних сполуках метал, знаходячись у центрі, сполучається з 

атомом або групою атомів, які належать лігандам  – це зазвичай нейтральні або 

від’ємно заряджені молекули.  

Способи засвоєння мікроелементів рослинами  можуть бути різними: 

некореневе підживлення протягом вегетації, передпосівна обробка насіння 

шляхом запилення або зволоження та внесення мікроелементів у  грунт.   

Шляхом застосування цих  прийомів рослини використовують 40-100% всіх 

мікроелементів. 
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Як діють на метаболічні і фізіологічні процеси в рослинних організмах 

мікроелементи? 

Залізо. З усіх мікроелементів рослини потребують заліза в найбільшій 

кількості, тому його вміст у рослинах складає соті долі відсотка (в середньому 

0,08 %). У ґрунті вміст заліза коливається від 1 до 7 %, однак поширені 

переважно його важкорозчинні сполуки.Обмінно-поглинені  форми заліза – це 

Fe 2+ і Fе 3+. Оскільки розчинність заліза невелика, його мобілізації допомагають 

корені рослин. По ксилемі догори залізо пересувається в молоді органи. 

Розчинного заліза в рослині небагато, 80–90% його зв’язано з органічними 

сполуками. Перерозподіл заліза зі старих органів у молоді майже не 

відбувається, тому ознаки дефіциту заліза виявляють саме на молодих листках. 

          Залізо в рослині виконує дуже важливі функції  – переносити електрони в 

процесах дихання, фотосинтезу, відновлення азоту, сірки; є важливою 

складовою частиною порфіринових ферментів (каталази, пероксидази,  

рибонуклеотидредуктази, яка приймає участь у встановленні 

рибонуклеотидфосфатів до дезоксирибонуклеотидів – вихідних продуктів для 

синтезу ДНК). Таким чином, без заліза неможливе утворення генів, ріст ядер. 

[4, с. 219]    

          Цей елемент бере  участь у синтезі хлорофілу: утворює попередників  

порфіринів β-амінолевуленової  кислоти,   хлорофіловмісних білків   

          Дефіцит заліза в рослині викликає хлороз – швидку втрату хлорофілу і 

дегенерацію структур хлоропластів. Хлороз проявляється як посвітління між 

жилками на молодих листках, потім світлішають жилки, і весь листок біліє.  

[4, с. 226]    

Мідь зустрічається в ґрунті тільки у двовалентній формі у складі 

мінералів, а також в органічних речовинах. У ґрунтовому розчині міді дуже 

мало: від  0,5 до 20 мг/кг грунту. В рослину надходить катіон Сu2+, який потім 

зосереджується в коренях, хлоропластах і мало рухається. Концентрація міді в 

рослинах мала і коливається в межах 5–20мкг/г сухої маси. Головна роль її в 
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рослинному організмі – кофактор окислюючих ферментів, де мідь змінює 

валентність: Cu2+ + e− = Cu+. Мідь входить до складу білка пластоціаніну – 

донора електронів для фотосистеми   І. 

 Завдяки впливу на інгібітори росту – феноли, мідь підвищує стійкість 

рослин до вилягання, посухи, морозів і високих температур [4, с. 221].  

        Ознаками її дефіциту на молодому листі є виникнення побіління і 

висихання кінчиків листя. У плодових дерев при цьому по краю листків 

виникає хлороз,  що переходить в некроз, пошкоджуються генеративні органи 

[4, с. 226]   

Марганець біохімічно   багато в чому подібні до функцій Мg 2+. Обидва 

вони допомагають утворювати зв’язки між АТФ і ферментами (фосфокіназами і 

фосфотрансферазами).  В складі білкового комплексу разом з фотосистемою II 

марганець приймає участь у фотолізі води при фотосинтезі ІІ. У мітохондріях 

еукаріотів знайдені супероксиддисмутази, які містять один атом марганцю.  

Елемент  впливає також на редукцію сульфатів [4, с. 220]. При відсутності  

Mn+2 або при його надлишку пошкоджуються ферменти ауксиноксидаза і 

пероксидаза, які регулюють роботу фітогормону ауксину. При відсутності 

марганцю у рослин спостерігається ряд хвороб – сіра плямистість листя  , 

хлороз молодих листків плодових дерев, знебарвлення і деформація насіння. 

Ознаки дефіциту Мn проявляються при концентрації в зрілому листі 10–20мкг 

Мn/г сухої маси. Симптоми дефіциту Мn подібні до симптомів дефіциту Мg, 

але різниця в тому, що дефіцит Мn помітний спершу на молодих листках, а 

дефіцит Мg – на старих листках [5, с. 148]. 

Цинк  (у формі Zn 2+, ZnOH +, ZnCl+) міцно адсорбований ґрунтовими 

колоїдами. Цинк є компонентом більш ніж 300 ферментів. Без нього не 

відбувається синтез нуклеїнових кислот (активує РНК та ДНК-полімерази), 

амінокислоти триптофану (попередника фітогормону ауксину), порушується 

також загальний синтез білків. Zn 2+ необхідний для стабільності рибосом. 

Цинк є у складі ферментів протеаз, які каталізують розклад білків [4, с. 221]. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 60 
 

Нестача цинку призводить до різкого уповільнення росту рослин: гальмується 

поділ клітин, у дерев утворюються скорочені меживузля, листя дрібнішає, що 

веде до карликовості, деформації плодів, листя,стебла. Отруйні 

гриби,чорниці,насіння гарбуза здані нагромаджувати  надлишок Zn 2+. [5,  

с. 148]   

Молібден рослини беруть з ґрунтового розчину у формі MoO4 2– і HMoO4
– 

Концентрація його в рослині мала – 1 мкг/кг сухої маси. Він є компонентом 

ряду ферментів редуктаз, нітрогеназ (ферменту азот-фіксуючих 

мікроорганізмів, в тому числі бульбочкових бактерій – симбіонтів бобових 

рослин, здатних відновлювати атмосферний азот), нітратредуктаз  (ферменту, 

який знаходиться в коренях і листі рослин, в ході  відновлення нітратів до 

нітритів). В процесі реакцій молібден переносить електрони і відновлює  азот. 

Недостатнє забезпечення молібденом рослин, які залежать від фіксації 

атмосферного азоту, має такі ознаки: затримка росту, світле листя,  пригнічення 

розвитку квітів, хлороз і некроз між жилками старого листя [5,  

с. 149]   

Бор входить в корені рослин в формі  ВО3
3-

  і зосереджуєься в клітинній 

стінці.Проте  прокаріоти, багато водоростей не потребують бору.    

Борна кислота   тісно пов’язана з обміном РНК, бо вона необхідна для синтезу   

урацилу, який побічно впливає на синтез білків.Бор необхідний для поділу і 

розтягнення клітин меристем,росту пилкових трубок,проростання 

пилку,збільшення кількість квітів і плодів. Тому нестача  ВО3 
3- призводить до 

раннього відмирання точок росту кореня і стебла. Пригнічення поділу і 

розтягнення клітин супроводжується блокуванням фермента ауксиноксидази, в 

клітинах збільшується вміст ауксину [4, с. 222].    

Кобальт в рослинах міститься в іонної формі, а також у вигляді 

порфіринових сполук є в складі вітаміну B12; в бобових культурах він 

утворюється в бульбочках кореня, де відбувається азотфіксація. Завдяки 

здатності змінювати свою валентність і входити в біологічно активні сполуки, 
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цей мікроелемент виконує важливі функції у багатьох окисно-відновних 

реакціях,стимулює цикл Кребса при диханні. Він позитивно впливає на 

накопичення хлорофілу, прискорює синтез нуклеїнових кислот і  стимулює 

включення амінокислот в інтактні рибосоми, перенесення аміноацил-тРНК до 

рибосом. Сприятливо діє він і на вміст у рослинах цукрів і аскорбінової кислоти 

(вітаміну С). Під впливом кобальту зростає кількість АТФ 

(аденозинтрифосфат),  підвищуютьcя темпи  росту  і прискорюється розвиток 

рослин, збільшують накопичення  біомаси [4, с. 222]. 

Ванадій стимулює фіксацію атмосферного азоту та ріст азотобактера в 

культурах,куди азот у зв'язаному вигляді  недодавали. Встановлено позитивний 

вплив елемента на активність нітратредуктази і каталази ,підвищення вмісту 

хлорофілу в листках,інтенсивність фотосинтезу. 

В цілому  практично ні один фізіологічний процес в організмі рослини   

не може повноцінно протікати без участі мікроелементів.Нестача їх  у грунті,у 

воді,у біоценозах викликає так звані хвороби недостатності, які 

супроводжуються порушенням життєвих функцій ,різними аномаліями 

розвитку  чи навіть відмиранням самої рослини. Тому вивчення проблеми 

поглинання,транспортування і асиміляції мікроелементів,з'ясування їх  ролі в 

структурній організації клітин,органел,біополімерів і в майбутньому 

залишатиметься приорітетним напрямком наукових досліджень в системі 

грунт─рослина─ тварина─продукція─людина.        
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Анотація. Досліджено ареал поширення червонокнижних видів 

представників родини Вересових (Ericaceae): Хамедафна чашечкова 

(торфяниця чашечкова) Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Andromeda 

calyculata L., Lyonia calyculata (L.) Rchb.), Рододендрон східнокарпатський 

(рододендрон миртолистий) Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy (R. 

kotschyi Simonk.), Наскельниця лежача Loiseleuria procumbens (L.) Desv. (Azalea 

procumbens L., Chamaecistus procumbens (L.) Kuntze), умови їх зростання та 

екологічне значення [1]. 

Ключові слова: Червона книга, ареал, (Chamaedaphne calyculata)) 

Moench), (Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy), (Loiseleuria procumbens) 

[1]. 

Вересові (Ericaceae) — велика родина рослин ряду вересоцвітих, групи 

айстеридів, що складається переважно з кальцефобних рослин, нездатних рости 

на лужних ґрунтах. Більшість представників родини зростають в районах 

помірного поясу, наприклад: журавлина, чорниця, верес, азалія і рододендрон. 

Проте, родина також містить багато тропічних видів [1]. 

Хамедафна (торфяниця) чашечкова (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench) 

- лісові та рідколісні, досить обводнені оліготрофні та мезотрофні болота з 

розрідженою сосною, іноді в угрупованнях з Ledum palustre (pH 4,5-5), де 

домінує або співдомінує в трав'яно-чагарничковому ярусі. Угруповання 

належать до асоціацій Sphagnetum magellanici (кл. Oxycocco-Sphagnetea) та 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 63 
 

Vaccinio uliginosi-Pinetum (кл. Vaccinio-Piceetea) і знаходяться на межі ареалу. 

Мезо-гігрофіт. Вид занесений до Червоної книги України у статусі 

«Вразливий» [6]. Ареал поширення: Диз’юнктивно поширений у бореальній 

частині Євразії до Пд.-Сх. Китаю та Пн. Японії. В Україні трапляється на 

Правобережному Поліссі. Умови місцезростання лісові та рідколісні, досить 

обводнені оліготрофні та мезотрофні болота з розрідженою сосною, іноді в 

угрупованнях з Ledum palustre (pH 4,5-5), де домінує або співдомінує в 

трав'яно-чагарничковому ярусі. Угруповання належать до асоціацій Sphagnetum 

magellanici (кл. Oxycocco-Sphagnetea) та Vaccinio uliginosi-Pinetum (кл. 

Vaccinio-Piceetea) і знаходяться на межі ареалу. Мезо-гігрофіт. Популяції 

нечисленні, найбільші площею 0,5-1 га, щільні. Причини зміни чисельності — 

осушення та освоєння боліт та прилеглих територій. Чутливість до екологічних 

змін на пд. межі поширення. Господарське та комерційне значення: 

декоративне, ґрунтозахисне, торфоформуюче. 

Рододе́ндрон миртоли́стий (карпатський, східнокарпатський, Ко́чі 

(Rhododéndron myrtifólium L.)) — вічнозелений гарноквітучий чагарничок, 

поширений у горах Східної Європи і зокрема в Україні вид роду Рододендрон 

(Rhododendron) родини Вересові (Ericaceae). Вид занесений до Червоних книг 

України[2, 3]. Рододендрон карпатський — вічнозелений чагарничок висотою 

10-40 см. Листки шкірясті, темно-зелені, блискучі, еліптично-яйцеподібні з 

трохи загорнутими донизу краями, розміром до 2см, чергові. Суцвіття 

парасолькоподібні. Оцвітина яскраво-рожевого, майже пурпурового кольору, 1-

2см. Чашечканевелика, розділена на частки. Стовпчик маточки коротший від 

зав'язі. Тичинок у квітці 10. Плід — багатонасінна коробочка. Насінина 

еліптичної форми, плеската, з поздовжніми реберцями, блискуча, помаранчево-

коричневого кольору. Рододендрон карпатський трапляється на Балканах 

(Родопи), у Східних і Південних Карпатах, зокрема в Болгарії, Македонії, 

Румунії і в Україні. Східно-південно-карпатсько-балканський субендемік. В 

Україні зростає на північній межі свого поширення. Занесений до Червоної 
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книги під ІІ категорією охорони [3]. В Україні росте на субальпійських та 

альпійських луках поміж заростями сосни гірської та ялівцю сибірського на 

висотах 1600–2050 м. Серед інших близько 500 видів рододендронів існують 

декоративні сорти рододендрона карпатського. Використовується на 

альпійських гірках. Росте помалу, вимагає легкого, дещо кислого ґрунту та 

максимального освітлення. У народній медицині використовується як лікарська 

рослина у вигляді чаю з квітів та сиропу. Квіти містять мікроелементи та 

поліфеноли. Рододендрон карпатський є легендарною рослиною і його масове 

цвітіння виступає фактором, який приваблює туристів [6]. 

Наскельниця лежача (Loiseleuria procumbens L. або Kalmia procumbens L.) 

— багаторічна рослина родини Вересові (Ericaceae), ентомофіл, анемохор. 

Сланкий, густо вкритий листям, вічнозелений чагарничок 10–20, зрідка до 45 

см заввишки. Листки супротивні, вузькоеліптичні, цільнокраї із загнутими 

наспід краями, 0,3–0,8 см завдовжки, на коротких черешках [6]. Квіти зібрані у 

зонтикоподібні дво-тривкіткові китиці на кінцях гілок. Віночок 4–5 мм 

завдовжки, удвічі довший від чашечки, майже до половини надрізний, рожевий, 

зрідка білий. Цвіте у червні-липні. Циркумполярний арктико-альпійський вид, 

занесений до Червоної книги України. Вид поширений у Північній Європі, 

горах Середньої і Південної Європи (Піренеях, Альпах (до 3000 м), Карпатах, 

Балканах, у Західних Карпатах — зрідка зустрічається у Низьких і Високих 

Татрах (практично лише у межах Словаччини), Східних і Південних Карпатах, 

Північна Азія, Північна Америка. В Українських Карпатах зростає на 

Чорногорі, Чивчинських горах, Мармароський масив. Зростає на кам'янистих 

розсипищах субальпійського та альпійського поясів на висотах 1640–2000 м, на 

безкарбонатному субстраті. Локальні популяції складаються з клонів площею 

до 1–1,5 м2. Причини зміни чисельності — депресивний стан ізольованих 

популяцій. Неконтрольована рекреація, механічне пошкодження й знищення 

рослин. Охороняється в Карпатському БЗ, Карпатському НПП. Необхідний 

моніторинг популяцій, пошуки виду на Свидовці та в Мармароських Альпах. 
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Оптимальним для збереження є режим абсолютної заповідності. Заборонено 

порушення умов існування та збирання рослин [8]. 

Задля збереження даних видів в родині Вересові, необхідно виявляти нові 

локалітети виду та взяти їх під охорону, а також здійснювати моніторинг 

наявних місцезнаходжень. Ці рослини несуть велику кількість позитивного 

господарського та комерційного значення, наприклад: декоративне, 

протиерозійне, ґрунтотвірне, медоносне, ґрунтозахисне, лікарське, 

торфоформуюче та інші. Зникнення будь-якого виду, стане нашою, загально 

людською помилкою. Саме тому не потрібно нехтувати тим багатством 

природньої флори, яку ми маємо, потрібно цінувати, оберігати та 

примножувати наше рослинне багатство. Тоді молодші покоління зможуть 

оцінити наші старання в свій час і будуть пишатися нами в свій час. 
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Анотація. Досліджено ареал поширення червонокнижних видів 

представників родини Вербових (Salicaceae): Верба ́ трав'яна ́ (Salix herbacea L.), 

Верба ́ чорнична (Salix myrtilloides L.), Верба ́ туполиста (Salix retusa L.), умови 

їх зростання та екологічне значення. 

Ключові слова: Червона книга, ареал, Salix herbacea , Salix myrtilloides, 

Salix retusa. 

Вербові (Salicaceae)— родина квіткових рослин; включена у ряд 

Мальпігієцвіті [1]. Нещодавні генетичні дослідження групи APG призвели до 

значного розширення цієї родини до 57 родів. Кількість видів у родині близько 

700. На території України росте декілька родів і 38 видів родини вербових [6]. 

Усі вербові світло- та вологолюбні, досить швидко ростуть, морозостійкі. 

Полюбляють ґрунти середнього ступеня родючості, іноді кислі ґрунти з рН 3,5 - 

5,5. Ростуть на гірських схилах, високогір’ях  і скелястих вершинах в 

альпійському та субальпійському поясах, переважно на висоті 1500-3200 м над 

рівнем моря, іноді нижче 300-500м, здебільшого в місцях, де довго 

затримується сніг, тобто оптимальний рівень вологості навколишнього 

середовища. Переважна більшість видів цієї родини зростає у місцевостях з 

помірним кліматом у північній півкулі. Розповсюджений циркумполярно у 

Європі, Азії, Монголії, Китаї, Корейському півострові та Північній Америці, а 

також локально у горах Сибіру, Гімалаях і Альпах [2, 5]. Значна кількість видів 

проникла у Арктику, високогір'я. Лише окремі види заходять у помірній зоні 
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південної півкулі [2]. В Україні трапляється лише в Карпатах, де невеликі 

популяції знайдені у гірських масивах: Свидовець (гора Близниця), Мармарош 

(гора. Піп Іван), Чорногора  (гори Піп  Іван, Бребенескул, Шпиці, Мунчел, 

Ребра, Говерла) [2,7]. 

Верба ́ трав'яна ́ (Salix herbacea L.) - одна з найменших деревних рослин 

світу. Вид занесений до Червоної книги України у статусі «Рідкісний» [1, 6]. 

Листопадний сланкий кущ заввишки 6-30 см. Надземні гілки тонкі, голі, у 

молодому віці їх забарвлення жовтувато-буре, з часом набувають бурого або 

майже чорного кольору. Листки зелені, округлі або еліптичні, зарубчасто-

зубчасті, 0,5-2,5 см завдовжки, 0,4-2,5 см завширшки, на дуже коротких 

черешках; зазвичай скупчені по два на кінцях пагонів. Суцвіття — 4-18-

квіткові, широко обернено яйцеподібні, кінцеві сережки, що з'являються 

одночасно з листям. Їх колір різниться залежить від статі квіток: чоловічі 

сережки зеленкувато-жовті, жіночі — червоно-пурпурові. Приквіткові луски 

жовто-зелені. Зав'язь гола, на короткій ніжці. Приймочки дволопатеві. Плід — 

гола конічна коробочка завдовжки 5-6 мм. Цвітіння у різних частинах ареалу 

розтягується з травня по вересень (в Україні триває у червні-липні). Плоди 

достигають у серпні. Розмножується насінням і вегетативно (укоріненням 

сланких пагонів). Запилюється вітром, насіння довго зберігає схожість у 

холодному ґрунті. 

Верба ́ чорнична (Salix myrtilloides L.)— реліктова багаторічна рослина 

родини Вербових. Вид занесений до Червоних книг України [1, 2, 3]. 

Медоносна та декоративна культура. Українська видова назва є майже 

дослівним перекладом латинської (лат. Myrtilloides — «чорницеподібна»), яку 

рослина отримала через форму і колір листочків, дуже схожих на листя 

чорниці. З ягідними кущиками цей вид споріднює і відносно невеликий розмір. 

Листопадний кущ заввишки 20-100 см. Стовбур завтовшки до 3 см, вкритий 

сірою корою [4]. Гілки тонкі, голі, вкриті жовто- або червоно-бурою корою. 

Бруньки голі, яйцеподібні, тупі.  Листкові черешки 2-4 мм завдовжки. Листки 
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яйцеподібні, еліптичні або довгасто-еліптичні, з обох кінців заокруглені або 

звужені, здебільшого цілокраї, голі, тонкі, 1-3,5 см завдовжки, 0,7-1,5 см 

завширшки. Зверху листки матові, темно-зелені або сизуваті, знизу сизі, з 

густою сіткою жилок (8-12 пар). Суцвіття — одностатеві сережки завдовжки 1-

2,5 см, що з'являються одночасно з листям. Чоловічі сережки циліндричні, 

жіночі — пухкі [6]. Приквіткові лусочки лопатчасто-круглясті, жовтуваті, з 

пурпуровою верхівкою, злегка волосисті. Тичинок дві, вони мають вільні, 

волосисті нитки. Пиляки змінюють колір з пурпурового на жовтий, а потім на 

темно-фіолетовий. Зав'язь гола, спочатку зелена, пізніше червонувата, тупувата, 

з коротким стовпчиком. Ніжка зав'язі близько 1,5 мм завдовжки. Приймочки 

суцільні або подвоєні, короткі, довгасто-яйцеподібні, рожево-пурпурові [4]. 

Плід — коробочка. Вербу чорничну зрідка використовують у декоративному 

садівництві. До недоліків цієї культури слід віднести повільний ріст, а до 

переваг — стійкість до хвороб і шкідниківшвидке укорінення стеблових живців 

[7]. Ця рослина є добрим медоносом, з якого бджоли збирають нектар і пилок 

[4].  

Верба ́ туполиста (Salix retusa L.) — багаторічна рослина родини 

Вербових. Вид занесений до Червоної книги України [1]. Протиерозійна 

культура. Листопадний сланкий кущ заввишки 10-30 см. Гілки розгалужені, 

відносно товсті. Колір кори міниться від оливково-бурого на молодих гілках до 

коричневого з сіруватим відтінком на старих. Бруньки опуклі, вкриті 

нечисленними, тупими лусками. Черешки завдовжки 2-3 мм. Листки обернено-

яйцеподібні або ланцетні, цілокраї, голі, зелені, злегка лискучі, зі слабо чи 

сильно вираженим жилкуванням, 5-35 мм завдовжки і 5-11 мм завширшки. 

Кінчики листків або заокруглені, або дещо увігнуті. Восени листя жовтіє і 

починає видавати запах валеріани. Рослина дводомна. Приквіткові луски 

жовто-зелені, інколи волосисті [4]. Суцвіття являють собою кінцеві коротко-

циліндричні сережки завдовжки 1-4 см, що містять, як правило, до 10 квіток. 

Чоловічі і жіночі квітки мають по два нектарники. Тичинок 2, їх пиляки жовті. 
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Зав'язь гола, на ніжці, стовпчик у 6-8 разів коротший за неї. Приймочки 

дволопатеві, блідо-жовті. Плід — гола, конічна коробочка блідо-жовтого 

кольору, яка часто набуває червонуватого відтінку. Українські популяції 

розташовані в гірських масивах ізольовано одна від одної та мають дуже 

невелику площу (від 10 до 500 м²). 

Вербові приносять користь, запобігаючи ерозії слабо-потужних гірських 

ґрунтів, оскільки їх потужне коріння скріплює дрібні камінці, затримує 

часточки землі між більшим камінням, також поглинають вологу, що є 

особливо актуальним в горах, в зв’язку з проблемою вирубування великої 

кількості лісів в горах, і як наслідок зсувів ґрунтів та повені у пригірській 

місцевості (підніжжі гір) [5]. А гілки і листя запобігають його видуванню 

вітрами. Проте, зростаючи на слабо-потужних ґрунтах і голих скелях, ця 

рослина залишається уразливою перед природними факторами (глобальним 

потеплінням), і антропогенними чинниками, такими як: витоптування, поїдання 

худобою, та випалювання [7]. 

Охороною українських популяцій займаються Карпатський біосферний 

заповідник та Карпатський національний природний парк [3, 7].  

Кожен представник родини Вербові володіє досить позитивними 

властивостями для свого ареалу поширення: Верба ́ чорнична (Salix myrtilloides)   

медоносна та декоративна культура [1]; Верба ́ туполиста (Salix retusa)  

протиерозійна культура; Верба ́ трав'яна́ (Salix herbacea) Запобігаючи ерозії 

слабо-потужних гірських ґрунтів [1]. І безсумнівно ця родина, повинна що 

найменше бути збереженою, а ще краще відновленою і викресленою із 

Червоної Книги України , так як їх властивості і умови зростання не є дуже 

вибагливими і данні представники цієї родини не потребують великих зусиль, 

затрат задля збереження та відновлення їх чисельності. За ті позитивні якості, 

якими вони володіють, їх варто оберігати і примножувати на наших землях. 
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Анотація. Проаналізовано стан об’єктів постійної лісонасінної бази 

Поташнянського лісництва ДП «Тетерівське лісове господарство». 

Ключові слова: насіння, плюсове дерево, клонова лісонасінна 

плантація, постійна лісонасінна ділянка, генетичний резерват.  

Сучасне лісове господарство широко використовує штучне 

лісовідновлення не вкритих лісовою рослинністю площах з використанням 

садивного матеріалу. Тому забезпечення лісокультурних робіт сіянцями і 

саджанцями високої якості і у необхідному об’ємі є найважливішою задачею 

лісівників. 

Одним із шляхів підвищення продуктивності створюваних 

деревостанів та якості вирощуваної деревини є використання насіння із 

цінними спадковими властивостями, отримане на основі плантаційного 

насінництва із використанням індивідуально відібраних плюсових дерев [5, 6].  
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На даний час у розвитку лісового насінництва на селекційній основі 

визначилися два напрямки. Перший базується на розвитку плантаційного 

насінництва основних лісоутворюючих порід. За основу другого, 

популяційного напрямку взято насінневе розмноження кращих плюсових 

насаджень та генетичних резерватів [1, 2]. У теперішній час основною 

лісонасіннєвою базою для заготівлі жолудів та насіння сосни є постійні 

лісонасінні ділянки (ПЛНД), які відібрані у нормальних насадженнях. 

Загальна площа таких ділянок становить 134,7 га. Майже всі ці ділянки 

природного насіннєвого походження. Деякі з них можуть служити як еталони 

при створенні нових насаджень [8]. 

На основі аналізу паспортів ділянок Поташнянського лісництва ДП 

«Тетерівське лісове господарство» починаючи із 1973 року, почали 

організовувати постійну лісонасінну базу. У 2006 році було створено першу 

клоново-насінну плантацію сосни на одно-популяційному рівні з 

використанням генетичних резерватів. Ділянку для створення клоново-

насінної плантації сосни  на популяційному рівні відібрано у виділі 14 

кварталу 69 Поташнянського лісництва. Ґрунти дерново-підзолисті. Рельєф 

ділянки рівнинний, тип лісо рослинних умов С2 ГДС, тип лісу свіжий  

грабово-дубово-сосновий сугрудок. Спосіб створення плантації: щеплення, 

спеціально створених культур; садіння сіянців, вирощених із насіння 

плюсових дерев; садіння саджанців, щеплених у поліетиленових теплицях. 

Агротехніка підготовки та обробітку ґрунту: суцільне дискування ґрунту 

важкими боронами в два сліди. Схема розміщення: 7*7 метрів, 204 шт/га [7]. 

У Поташнянському лісництві закладено 2 постійної лісонасінної ділянки. 

Перша лісонасінна ділянка закладена у 1973 році. Вона знаходиться у кварталі 

103, виділі 28. Рельєф ділянки рівнинний. Ґрунти дерново-підзолисті, тип 

лісорослинних умов С3 ГДС. Ростуть за Ι бонітетом. Висота відібраних дерев 

24.0 м , діаметр 28.0 см , середня відстань до живої крони стовбура 14.0 см [7]. 
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Друга лісонасінна ділянка закладена у 2000 році. Вона знаходиться у 

кварталі 59 виділі 8. Рельєф рівнинний. Ґрунти дерново-підзолисті, тип 

лісорослинних умов С3, тип лісу С3 ГДС. Ростуть за Ι бонітетом. Висота 

відібраних дерев 24.0 м , діаметр 24.0 см , середня відстань до живої крони 

стовбура 14.0 см [7]. 

На території лісництва знаходиться 2 плюсових дерева. Перше плюсове 

дерево знаходиться в Мигальському лісництві у кварталі 112 виділі 13. 

Плюсове дерево відзначене білою смугою на висоті 1.5 м. Походження 

плюсового дерева штучне ( лісові культури). Вік дерева 69 років, висота 32 м, 

діаметр 40 см , середній діаметр крони 6 м [7].  

Друге плюсове дерево знаходиться у кварталі 31, виділі 17. Походження 

плюсового дерева природне (насінне). Вік дерева 149 років, висота 41 м, 

діаметр 68 см, середній діаметр крони 9 м. 

За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що плюсові 

дерева, генетичні резервати, лісонасінні плантації та постійні лісонасінні 

ділянки ДП «Тетерівське лісове господарство» слід використовують для 

заготівлі живців, закладання клонових насінних плантацій, а також для 

заготівлі насіння і закладання з нього родинних плантацій, постійних насінних 

ділянок, виробництва лісових культур, для вирощування підщеп, для вивчення 

особливостей успадкування ознак їх вегетативним та насінним потомством з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних умов та особливостей ведення 

господарства. 
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Еколого-економічний аналіз сучасного стану лісового господарства 
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Анотація. У статті здійснено еколого-економічний аналіз сучасного 

стану лісового господарства України. Результати аналізу виявили тенденції до 

покращення основних економічних показників вітчизняної галузі лісового 

господарства з одночасним погіршенням екологічних, що свідчить про 

інтенсивне екологічно незбалансоване лісокористування. 

Ключові слова: лісове господарство, еколого-економічний аналіз, 

сучасний стан. 

В економіці України лісова галузь відіграє велику роль в соціально-

економічному розвитку країни. Лісовий потенціал країни формується в 

результаті поєднання двох основних функцій лісу: соціально – економічної та 

екологічної. Проте, навіть сьогодні відсутні механізми, які дозволяють на 

практиці сягнути максимальної ефективності використання лісових ресурсів в 

системі  лісогосподарського землекористування. Лісове господарство включає в 

себе також механізм економічних взаємовідносин, що включає виробничу, 

переробну, збутову та природо-господарську сфери. Тому ефективне 

функціонування  лісової галузі передбачає необхідність детального еколого-

економічного аналізу в контексті збалансованого розвитку.   
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Ліси України за своїм призначенням і розміщенням виконують переважно 

водоохоронні,захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції, 

забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах. В Україні 

спостерігається складна ситуація, за якої стан лісових екосистем не відповідає 

еколого-економічним вимогам. Причиною такої ситуації є складність 

прийняття управлінських рішень в галузі лісового господарства зумовлене 

довготривалістю лісовирощування та складністю прогнозування майбутніх  

варіантів розвитку подій як економічного так і екологічного характеру. Проте 

збалансоване використання лісових ресурсів забезпечується не лише процесами 

їх споживання, а й процесами відтворення, які разом складають основу для 

розвитку лісового потенціалу. Тому нині гостро постало завдання забезпечення 

не просто ефективної, а екологічно збалансованої системи управління лісовим 

господарством.  

Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, 

становить 10,4млн. га., в тому числі вкриті лісовою рослинністю 9,6 млн. га. 

Лісистість України становить 15,9%. Але, незважаючи на досить невелику 

лісистість території, Україна займає 9-те місце у Європі за площею лісів 

(табл.1) та 6-те місце за запасами деревини. 

Таблиця 1. 

Характеристика площі лісів окремих країн Європи 

№ п/п Країна Загальна 
площа 

території 
країни, тис. га 

Площа 
вкритих лісом 
земель, тис. га 

Лісистість 

1 Швеція 45218 30625 67,7 
2 Іспанія 50596 27748 54,8 
3 Фінляндія 33814 23116 68,4 
4 Туркччина 77945 21702 27,8 
5 Франція 54919 17572 32 
6 Норвегія 32376 12384 38,3 
7 Німеччина 35702 11076 31 
8 Італія 30132 10916 36,2 
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9 Україна 60355 9573,9 15,9 
10 Польща 31268 9319 29,8 

 

Лісорослинні умови в Україні вкрай неоднорідні, тому ліси поширені 

територією держави нерівномірно. Лісистість варіює від 3,7% в Запорізькій до 

51.4% в Закарпатській областях. 

Ліси зростають у трьох природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ), в 

Карпатах та гірських районах Криму, які мають різкі відмінності щодо 

лісорослинних умов. 

Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає 

оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають на клімат, грунти, 

водні ресурси, протидіють ерозійним процесам, а також забезпечують 

одержання більшої кількості деревини. 

Більше половини лісів країни створені людиною та потребують 

посиленого догляду. 

Вікова структура лісів історично склалась під впливом заліснення 

великих площ зрубів після Другої світової війни, створення нових лісів на 

значних площах у 50-70 роках минулого століття. 

У результаті найбільшу питому вагу у насадженнях мають середньовікові 

деревостани – 45%. Середній вік лісів становить понад 60 років, відбувається 

поступове старіння лісів, що призводить до погіршення їх санітарного стану.  

Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких 

домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Хвойні 

насадження займають 43% загальної площі, зокрема, сосна – 35%. 

Твердолистяні насадження становлять 43%, зокрема, дуб і бук – 37%. 

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 мільярда м3. За рік в лісах 

України в середньому приростає 35 млн.м3 деревини. Середньорічний приріст 

деревини на 1 га у лісах Держлісагенства дорівнює 3,9 м3 на 1 гектар і 

коливається від 5,0 м3 в Карпатах до 2,5 м3 у Степовій зоні. 
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Відбувається поступове збільшення запасу, що підверджує значний 

економічний і природний потенціал наших лісів. 

У лісах Держлісагенства запас на 1 гектарі складає близько 240 м3 (7-ме 

місце в Європі, в Польщі – 219 м3, в Білорусі – 183 м3, в Швеції – 119 м3). 

В цілому по Україні цей показник нижчий і складає 218 м3 (9-ме місце в 

Європі) за рахунок у першу чергу лісів реформованих сільгосппідприємств, які 

зріджені та знаходяться в складному санітарному стані. 

Відтворення лісів у 2017 році проведено на площі 53,2 тис. гектарів.  

Садіння і висівання проведено на площі 34,7 тис. гектарів, у тому числі 

створено 1,7 тис. га. нових лісів, а також до лісовідновлення зараховано 18,5 

тис. га. природного поновлення . 

Заготовлено 15,95 млн. куб.м. ліквідної деревини від усіх видів рубок, що 

на 412 тис. куб. м. (2,5%) менше, ніж у 2016 році. Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) -13691,3 млн. грн., що на 1339,1млн. грн. 

більше, ніж за 2016 рік. Випуск продукції переробки склав 2600 млн. грн.., що 

на 672 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг 

реалізації на 1 працюючого складає 277,4 тис. грн. і зріс на 9%. 

 Незважаючи на те, що кожного року виконуються значні обсяги робіт 

для забезпечення охорони лісів, досі присутні значні площі осередків 

шкідливих організмів, які потребують запровадження нових методів боротьби. 

Окрім цього, важливим лишаються питання раціонального використання 

коштів, відповідності лісокористування встановленим вимогам ефективності 

лісогосподарського виробництва, формування єдиної технічної політики, 

використання сучасного світового та вітчизняного досвіду для забезпечення 

розвитку лісового потенціалу України. 

Ліси Карпат і Полісся виконують екологічні функції не лише на тій 

території, на якій вони зростають. Ці ліси є основою для забезпечення 

зайнятості населення в лісовому господарстві, на лісозаготівлях та 
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деревообробному виробництві. Тому збереження, примноження і раціональне 

використання лісових багатств є загальнодержавним завданням. 

Ліси підприємств, що належать до сфери управління Держлісагенства, 

щороку пошкоджуються шкідниками і хворобами на площі більше 600 тис. га. 

Катастрофічного розмаху всихання ялинників в усій Європі набуло з 2003 

року. На сьогодні обсяги всихання як похідних, так і корінних ялинників 

Українських Карпат набули стихійних масштабів і продовжують збільшуватись 

й надалі. Це негативне явище сягнуло 36 тис. га. і маса всихаючої на корені 

деревини складає більше 11 млн. куб. м. Всі ці негативні чинники спричиняють 

погіршення санітарного стану лісів, втрати ресурсів деревини, що призводить 

до значних економічних збитків. 

Окрім того, у зв’язку з постійно зростаючими техногенним та 

антропогенним навантаженням, несприятливими кліматичними умовами 

загальний санітарний стан лісів потребує покращення. Сприяє цьому 

погіршення лісопатологічної ситуації в лісах інших лісокористувачів, де 

лісозахисні заходи практично не проводяться і вони є резервами накопичення 

шкідників і хвороб та розповсюдження їх в лісах підприємств і установ, що 

належать до сфери управління Держлісагенства. 

Спостерігається різке зростання чисельності первинних хвоє – листяних 

шкідників (рудий та звичайний соснові пильщики та інші) із загрозою об’їдання 

50% і більше на  Півдні та Сході країни (найбільш складна ситуація 

відмічається у хвойних масивах Херсонського облуправління. 

У 2017 році ліквідовано 2371 пожежу на площі 5474 га, це в 2,5 рази 

більше за кількістю та в 5 разів за площею у порівнянні з 2016роком. Середня 

площа однієї пожежі зросла вдвічі та склала 2,3 га. 

Такий стан речей підтверджує необхідність розширення площі лісів та 

підтримку принципів лісівництва, максимально наближеного до природного, 

яке передбачає застосування поступових та групово-вибіркових рубок 

головного користування з метою найбільш повного використання природного 
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поновлення лісостанів головних  порід. Загалом, для зростання ефективності 

здійснення лісогосподарської діяльності вітчизняними підприємствами 

необхідно забезпечити проведення лісоохоронних заходів. Проведення таких 

заходів дозволяє локалізувати чи навіть зменшити площі поширення шкідників 

та хвороб лісу, мінімізувати ймовірність виникнення пожеж. 

Висновки 

 Враховуючи ситуацію яка слалася в лісовому господарстві країни та з 

метою вирішення проблеми екологічно збалансованого управління лісовим 

господарством як чинника стійкості соціально-економічного розвитку варто 

застосовувати комплексний підхід. Він дозволяє враховувати технічні, 

економічні, екологічні, організаційні, соціальні та інші аспекти управління, а 

також побачити їх взаємозв’язок. 

Поряд з цим слід зазначити, що на поточний момент часу залишається 

малодослідженою проблема організації еколого - збалансованого управління 

лісогосподарською діяльністю, в основу якої закладено розширене відтворення 

лісів на основі інноваційних технологій в лісівництві та лісозаготівлях, 

будівництво лісової інфраструктури, лісовпорядкування тощо. Разом з тим 

відсутнє і наукове обґрунтування підходів до оцінки ефективності управління 

лісогосподарською діяльністю. 
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Аналіз  поширення  представників  червонокнижних  видів  родини  
Маслинових на території України 

Анотація. Досліджено ареал поширення рослин родини Маслинові 

(Oleaceae): Бузок угорський (Syringa josikeae) і Ясен білоцвітий (Fraxinus 

ornus), та проаналізовано їх екологічне значення. 

Ключові слова: Червона книга, ареал, родина, (Oleaceae), (Syringa 

josikeae), (Fraxinus ornus). 

Родина Маслинові складається з трьох десятків родів і близько 

шістдесяти видів [1]. Воно становить істотну частину рослинності в тропічній, 

субтропічній частині і частково тепло-помірних краях. Найбільша кількість цих 

представників зустрічається в Індії і Східної Азії. Велика частина маслинових 

віддають перевагу світлим і листяним, рідше - лісам з переважанням хвої [4]. 

Вони часто утворюють красиво-квітучі чагарники на відкритих просторах [1, 

6]. 

Ясен білоцвітий (Fraxinus ornus) дико росте в Південній Європі і в Малій 

Азії. В південних районах України його культивують як декоративну рослину. 

Природне місцезростання зафіксоване в Карпатах [2]. Єдина популяція на 

південному схилі г.Чорна Гора біля м. Виноградова займає площу в кілька 

гектарів. 

Бузок угорський (Syringa josikeae) характеризується диз'юнктивним 

ареалом з двома ексклавами, розташованими у Східних (Східні Бескиди, 

Полонинський хребет, Україна) та Південних (Бігарські гори, Румунія) Карпатах. 

В Україні вид поширений на території західної частини Українських Карпат: у 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 80 
 

верхніх частинах басейнів річок Уж, Латориця, Ріка, Стрий, на висотах 400— 

750 м. над р. м. [6]. Зростає по заболочених місцях вздовж берегів річок та 

струмків, біля джерел, серед вільшняків і вербняків [3]. 

Більшість маслинових - ентомофіли і тільки в роді ясен (Fraxinus) 

спостерігається анемофілія, при цьому з'явилося багато (до 10) форм дерев, 

пов'язаних з розподілом статей як в межах однієї рослини, одного суцвіття, так і 

в межах різних особин [1]. Бузок угорський - декоративна рослина, що 

вирощується в ботанічних садах, рідше — на присадибних ділянках. Популяції 

нечисленні, представлені у вигляді окремих розріджених куртин та поодиноких 

особин. У сприятливих умовах добре поновлюється вегетативно. 

Використовується для озеленення та для виготовлення букетів, також рослина 

придатна для закріплення схилів. Має селекційну цінність як матеріал для 

гібридизації з іншими видами бузку при виведенні дрібноквіткових сортів [4]. 

Основні причини низької чисельності на території України: освоєння гірських 

заболочених вільшняків, надмірне рекреаційне навантаження, випас худоби, 

витоптування. Для збільшення чисельності необхідно ширше культивувати 

угорський бузок у ботанічних садах з наступним пересадженням у місця 

природного зростання. 

Ясен білоцвітий вирощують у багатьох ботанічних садах, іноді 

використовують в озелененні, у Криму трапляється у здичавілому стані. 

Необхідний моніторинг популяції. Заборонено розробку кар’єрів та 

формування виноградників, садів.  Росте ясен у першому ярусі листяних лісів. 

Поширений у Лісостепу, рідше на Поліссі, в Криму. Він займає 1,4 % площі 

державного лісового фонду. Ясен білоцвітий занесений до Червоної Книги 

України з 1996р [3]. Настій кори ясена має в'яжучі властивості і 

використовується в народній медицині від проносу й шигельозу, а зовнішньо — 

для компресів на варикозні вузли. 

Бузок угорський охороняється в Ужанському національному природному 

парку, в пам'ятках природи місцевого значення «Бузок угорський» [3]. Ясен 
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білоцвітий охороняється в Карпатському БЗ (масив «Чорна Гора») [2]. 13 

листопада 2015 року співробітники Національного природного парку «Мале 

Полісся» спільно із членами Радошівського шкільного лісництва взяли активну 

участь у висадженні дерев в рамках Всесвітньої соціально-екологічної 

ініціативи «Дерева Миру». Під час цієї ініціативи у дендропарку, що 

розташований на території Радошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та закладений членами Радошівського шкільного лісництва було висаджено 

велику кількість дерев, в тому числі і бузок угорський [5].  

Кожен з представників родини Маслинових має особливе значення: 

декоративне, протиерозійне, ґрунтозахисне, цінне селекційне. Зникнення будь-

якого виду, стане нашою, загально людською помилкою і може спричинити 

остаточну втрату цих видів. 
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Аналіз стану чистих соснових насаджень  
в Слобідському лісництві ДП «Малинське ЛГ» 

 
Анотація.  Метою дослідження є спостереження за змінами в соснових 

насадженнях на протязі 2012 та 2017 років.  

В урочищі «Гамарня»  Малинського району для досліджень закладені три 

пробні площі в 2012 році в чистих соснових насадженнях. Для аналізу стану 

насаджень проведені повторні спостереження в 2017 році. 

Пробні площі закладалися за класичною лісотаксаційною методикою 

(СОУ 02. 02–37-476:206 «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. – К. : 

НАУ, 2007. 

Ключові слова: пробні площі, модельні дерева, середні таксаційні 

показники. 

За результатами вимірів та розрахунків проведений аналіз стану насаджень 

та зміна таксаційних показників внаслідок масового всихання сосни звичайної.  

На всіх пробних площах насадження насіннєвого походження, різновікові, 

прості за формою, 1-го класу товарності, ТУМ – В2 (свіжого  субору), 1-А 

бонітету на площі  0,5 га.  

Результати переліку дерев за 2012 рік наведено в табл. 1 

Таблиця 1 - Результати переліку  дерев  на  ПП - 1: ( кв. 41, вид. 8) 

Порода – сосна Ступені 
товщини, 

см 
Ділові Напівділові Дров’яні Разом 

Висоти 
модельних 

дерев, м 
24 3 - 5 8 23 
28 14 - 4 18 23,5 
32 23 - 1 24 23, 24 
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36 37 2 1 40 24,5; 25 
40 41 4 1 46 25; 25,5 
44 21 - - 21 25,5 
48 15 1 - 16 25 
52 8 - - 8 26 
56 2 - - 2 27 

Разом 164 7 12 183 - 
 
За допомогою вікового бура визначений вік моделей на пробних площах, що 

відповідає даним таксаційного опису. Для аналізу стану чистих соснових 

насаджень проведений повторно суцільний перелік дерев на пробних площах 

через 5 років. Результати  вимірів за 2017 рік наведено в табл.2 

Таблиця 2 - Результати переліку  дерев  на  ПП - 1: ( кв. 41, вид. 8) 

Порода - сосна Ступені 
товщини, 

см 
Ділові Напівділові Дров’яні Разом 

Висоти 
модельних 

дерев, м 

24 3 1 5 9 24 

28 11 1 5 17 24,5 

32 12 1 9 22 24, 25 

36 13 1 26 40 25,5; 25,5 

40 17 1 28 46 26; 26,5 

44 10 - 7 17 26,5 

48 6 1 7 14 26,5 

52 4 - 2 6 27 

56 1 - - 1 27,5 

Разом 77 6 89 172 - 
 

За результатами вимірів проведені розрахунки таксаційних показників та 

виявлені зміни, що відображаються в табл. 3 

Таблиця 3 - Порівняльна таблиця результатів досліджень чистих 
соснових насаджень на пробних площах 

Таксаційний показник 2012 рік 2017 рік Відхилення 
Походження Насіннєве Насіннєве - 
Вік, років 82 87 5 
Склад 10 Сз 10 Сз 10 Сз 
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Повнота 0,71 0,65 0,06 
Бонітет Іа Іа - 
Середня висота, м 26,5 27,5 1,0 
Середній діаметр, см 36 40 4 
Загальна кількість дерев, шт 183 172 11 
Кількість ділових дерев, шт 164 77 87 
Відсоток ділових дерев, % 90 45 45 
Клас товарності І ІІІ 2 
Запас, м³ 390 380 10 
 
За результатами досліджень робимо наступні висновки:  

- середня висота збільшилась на 1,0 м, а середній діаметр на 4 см; 

- середня кількість дерев на пробних площах зменшилась на 11 шт; 

- відсоток ділових дерев зменшився на 45, тобто майже в 2 рази; 

- клас товарності зменшився на 2; 

- санітарний стан чистих соснових насаджень погіршився. 
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Структурні аспекти формування органічної частини грунту  

під наметом лісу 
 
Анотація. Земля з давніх-давен була основним багатством людини. 

Лісове господарство – особлива форма господарювання, пов`язана із 

вирощуванням лісів, де земля відіграє велику роль. Але щоб грунт виконував 

свою функцію та не втрачав родючості, його треба знати. Ознайомившись зі 
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статтею ви зможете дізнатись багато цікавого і корисного про грунти, та 

аспекти їх утворення в лісах України. 

Ключові слова: органічна речовина,  грунтоутворення, гуміфікація,  

гумусоутворення, хвойні породи, листяні породи, гумус, лісова підстилка, 

мікроорганізми, муль, мор, аеробні умови. 

 

Загальна схема формування органічної речовини грунту 

Схема формування органічної частини грунту нерозривно пов'язана з 

біологічним кругообігом речовин і грунтоутворенням, для яких найбільш 

істотною ланкою є розкладання мертвих органічних залишків, що 

супроводжується кількома, одночасно протікаючими процесами: акумуляцією 

первинної органічної речовини, розкладанням, мікробним синтезом, 

гуміфікацією і мінералізацією. 

      Після відмирання мікроби піддаються розкладанню і гуміфікації. 

Гуміфікація, або гумусоутворення – це повільний біохімічний процес, що 

призводить до утворення гумусових речовин. Основою процесів розкладання є 

повільне біохімічне окислення органічної речовини (переважно опаду зелених 

рослин) до простих розчинених у воді солей, води і вуглекислоти. 

       Первинним і головним джерелом органічної речовини грунту є живі вищі і 

нижчі зелені рослини, запас яких в процесі їхньої життєдіяльності зростає. 

Запас тільки надземної частини рослин згідно з Іваницьким С.М. [1] 

коливається в межах 400 - 800 т на кожному гектарі землі. Щорічний приріст 

становить у середньому 5-10 т. Кукурудза, наприклад, щорічно дає 10 - 12 т на 

га  зеленої маси, лугові трави - 2,5-7 т з 1 га. В  лісі маса коренів коливається від 

10 до 12 т, на луках - від 7 до 18 т на 1 га. Співвідношення надземної і підземної 

частин рослин у лісі і на лузі різне. У лісі маса кореневих систем приблизно 

становить 10-30%, на луках 60-80% маси надземної частини.                                                                                

У лісі, де переважають деревні рослини, щорічно відмирає лише частина 

органічної речовини.  Щорічно опадає приблизно 2-5 т / га хвої, листя і тонких 
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гілочок, 12-15 т / га  засохших  стовбурів  дерев і 2-3 т / га  коренів. У  праці  

Панаса Р.М.[2] , моховий і лишайниковий покриви, що формуються на поверхні 

грунту, утворюють до 25-28 т органічної речовини на 1 га, з яких щорічно 

відмираюча частина становить 2 - 5 т.  

 Опад хвойних порід, як правило, розкладається повільніше, ніж опад 

листяних. Хвоя сосни звичайної знаходиться у шарі підстилки у незмінному 

стані протягом 6 місяців. Потім вона два роки знаходиться у середньому шарі і 

років до семи — у нижньому, доки не гуміфікується. Кора і деревина хвойних 

порід розкладається ще повільніше. Довготривале розкладання призводить до 

утворення грубого гумусу, збідненого на основи. 

Опад листяних лісів розкладається значно швидше, ніж опад хвойних, у 

ньому менше речовин і сполук, які розкладаються тривало. Крім того, у ньому 

більше легкодоступних речовин, більш вузьке співвідношення С:N. У 

розкладанні опаду листяних лісів особлива роль належить дощовикам. А що 

стосується хімічних змін, то на 80% їх викликають мікроорганізми.  

Кора та деревина розкладаються складніше. У процесі їх деструкції 

важливу роль відіграють тварини і базидіоміцети. Крім лісового опаду, що 

надходить на поверхню ґрунту, досить значна маса органічних решток 

надходить безпосередньо в ґрунт у процесі відмирання кореневих систем. 

Залишки коренів розкладаються повільніше, ніж лісовий опад. Протягом років 

корені розкладаються мікроорганізмами, а потім — безхребетними. У 

мінералізації кореневого опаду приймають участь гриби, бактерії, 

актиноміцети, дощові черв'яки тощо. 

Таким чином, лісова підстилка є постійним джерелом надходження до 

лісових ґрунтів видозмінених органічних сполук, які утворюють гумус — 

основну частину органічних сполук, які і визначають рівень трофності лісових 

ґрунтів. 
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Будова лісової підстилки 

      У лісі опала частина рослин розкладається протягом року і накопичуючись 

лежить на поверхні грунту як невеликий шар листя, хвої, гілок, створюючи 

лісову підстилку. Лісова підстилка утворюється під наметом зімкнутих крон 

дерев. Товщина лісової підстилки різна — від 0,5 до 15 см.  Лісівники здавна 

розрізняли два типи лісового гумусу: муль (м'який гумус,) і мор (грубий гумус). 

У сучасному поданні муль — це власне гумус мінеральної частини грунту, а 

мор – лісова підстилка. 

Як зауважив Євпак І.В.[3] лісову підстилку можна розділити на три шари, 

які відрізняються ступеня розкладання опаду. Верхній шар — L (Litter) лат. – 

листя,  складається  з листя, що тільки опало, хвої, гілочок. Можна легко 

визначити частини рослин. Середній шар – F (Fermentation) лат. – шар 

повільного розкладу і ферментації речовин, складається з буровато-сірих 

решток, що значною мірою зберегли скелет, і подрібнених рослинних залишків. 

Визначити їх належність до того чи іншого виду рослин можна лише по 

найбільших частинах.  Часто у цьому шарі поселяються гриби. Нижній шар -H 

(Humus) -  чорний,чорно-бурий, рівномірно перемішаний, нерідко структурний, 

складається з добре разкладеної однорідної органічної речовини тісно 

пов'язаної з мінеральною частиною грунту. 

 

Роль типів лісової рослинності і видів лісової підстилки у формуванні  

органіки  грунту 

 Природа підстилки, її накопичення, формування, наступні перетворення 

залежать від кількості опаду, його складу, часу надходження; кліматичних, 

ґрунтових і біотичних чинників. . Найбільші запаси накопичуються у тайговій 

зоні, особливо у північній і середній подзонах тайги. У заболочених лісах при 

зниженому розкладанні лісової підстилки запас її може досягати 100 т/га. 

Найінтенсивніше процеси розкладання відбуваються у лісостепових районах, 

де запаси лісової підстилки становить 20 т/га. Ці процеси залежить від складу 
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опаду. Березове листя, що скручується при опаданні, створює аеробні умови, 

сприятливі розкладанню опаду. Одна й та ж деревна порода за певних умов 

може неоднаково впливати на формування органічної частини грунту, тому що 

процес створення підстилки і гумусу залежить від взаємодії багатьох чинників. 

Так, під зімкнутим буковим деревостаном утворюється потужний шар так 

званого мертвого надгрунтового покриву, що уповільнює нітрифікацію.  Однак 

у розрідженому буковому деревостані із живим  надгрунтовим покривом з 

трав'янистих рослин бук  -  грунтопокращуюча порода, сприяє нітрифікації.  

Збір лісової підстилки і вивіз її завдає лісу шкоди, порушуючи природний 

кругообіг речовин в лісовому біогеоценозі. Лісові пожежі, рубки, очищення 

місць рубок змінюють міць і якісні особливості лісової підстилки. 

Висновоки. За результатами роботи зроблено висновок. Регулюючи 

склад лісоутворюючих порід, підліски і надгрунтового покриву, можна 

цілеспрямовано змінювати властивості, хімічний склад лісової підстилки і 

інтенсивність процесів її мінералізації, поліпшивши родючість ґрунту. 
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Вирощування горіха чорного на основі досвіду США 

   
Анотація. Було досліджено горіх чорний, його особливості зростання, 

застосування в промисловості. Розглянуто варіанти його культивування в 

Україні. Виявлено введення його, як однієї з головних порід, в Україні для 

лісорозведення, в зв’язку з його цінністю в промисловості та його 

швидкорослістю. 

Ключові слова: порода-інтродуцент, культивування, чорний горіх, лісові 

культури, швидкоростучий, посухостійкість, зимостійкість, світлолюбність, 

саджанці. 

Чорний горіх - один з найцінніших природних лісових дерев у 

Сполучених Штатах. Дуже декоративне і швидкозростаюче дерево іноді 

культивується в Америці як дерево, насіння якого використовують в харчовій 

промисловості. Хоча, потенційна урожайність 7,5 т/га, але більш доцільно 

очікувати, що річна врожайність становитиме близько 2,5 т/га. 

Швидкоростучий горіх чорний цінується за темну кольорову текстуру, як 

деревина та шпон, які використовуються для виготовлення деталей зброї, 

меблів та підлоги. Саджанці чорного горіха культивуються по території всієї 

Північної Америки. Чорний горіх відіграє значну роль у лісовому господарстві, 

тому часто спостерігаються його незаконні вирубки. Лісівники закликають 

відстежувати винищувачів чорного горіха. В 2004 році було зафіксовано 

декілька випадків вирубки. Наприклад, було зрубано дерево 95 футів на суму 
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збитків 28 500 доларів США. В іншому випадку був використаний вертоліт для 

вивезення деревини чорного горіха з приватних лісів. 

Університет Purdue вивів різновид дерева чорного горіха, який був 

генетично спроектований для пришвидшення росту. Дослідники університету 

створили саджанці чорного горіха з найкращих сортів, що показали швидкий 

ріст, стрункість дерева, мінімальне галуження і збільшення діаметра для 

швидшого приросту деревини. На основі цієї розробки українські лісівники 

впровадили такий метод вирощування високопродуктивної породи [2]. 

Горіх чорний – нетрадиційна порода для лісів Черкащини та інших 

областей лісостепу. Проте, його вирощування вже більш як десять років 

практикують в Кам`янському лісгоспі, де досягли непоганих результатів. 

Роботи зі створення лісових культур з участю горіха чорного, розпочаті ще в 

2002 році в Креселецькому лісництві. Сьогодні вони приділяють велику увагу 

цій цінній швидкоростучій породі, а лісові культури горіха чорного 

створюються у всіх п’яти лісництвах підприємства. За даними останнього 

лісовпорядкування на підприємстві рахується вже 265 гектарів лісових культур 

різних років, до складу яких входить горіх чорний.  

Горіх чорний – цінна деревна порода – інтродуцент родом з Північної 

Америки, добре почуває себе в наших умовах і є чи не єдиною породою, яку 

можна культивувати в умовах лісостепу. Відзначається інтенсивним ростом в 

порівнянні з дубом звичайним, особливо в молодому віці. Щорічний приріст у 

висоту може досягати до 1,5 метра, в діаметрі – до 2 сантиметрів. Має цілий ряд 

корисних властивостей, є окрасою парків та скверів, проте, ціниться 

насамперед за високу якість деревини. Належить до найбільш цінних серед 

типу червоного дерева, використовується для виготовлення коштовних сортів 

меблів, оздоблення приміщень, токарних та інших виробів. Деревина 

надзвичайно тверда, міцна, темно-коричневого кольору, має красиву текстуру 

та легко обробляється. Враховуючи те, що ця порода більш продуктивна і 

цінніша за дуб звичайний, а в наших кліматичних умовах майже не 
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пошкоджується хворобами і шкідниками, лісові насадження горіха чорного, на 

думку лісівників, мають велику перспективу. 

Останнім часом внаслідок комплексу несприятливих природних факторів 

та інших причин дубові деревостани, особливо в Тимошівському та 

Макіївському лісництвах, деградують, пошкоджуються стовбуровими 

дереворуйнуючими грибами, комахами, знижується їх приріст, а в деяких 

випадках спостерігається навіть всихання. 

Заміна головної породи дуба на швидкозростаючий горіх чорний є 

високоефективним лісівничим заходом. Створють культури горіха чорного 

переважно методом осіннього посіву, практикують як у чистому, так і 

змішаному вигляді, комбінуючи з дубом та ясенем. Перевагою є й те що, в 

порівняні з дубом, вік стиглості якого в наших умовах становить 101 рік, горіх 

чорний віку стиглості досягає в 51 рік [1]. 

Лісові культури горіха чорного вимагають проведення меншої кількості 

доглядів. Подекуди навіть на третій рік їх можна переводити у покриту лісом 

площу. А ще ця порода є достатньо зимостійкою та посухостійкою. Горіх 

чорний відзначається змішаним типом побудови кореневої системи з наявністю 

центрального кореня, що йде досить глибоко в ґрунт, і численних бокових, що 

розгалужуються від нього. А це дозволяє йому користуватися ґрунтовою 

вологою із глибоких горизонтів і тим самим забезпечувати посухостійкість 

дерева [2]. 

Висновки: В ході дослідження ми дійшли висновку, що горіх чорний є 

чудовою перспективою для розведення в Україні , адже він є не тільки цінною 

породою в лісовому господарстві, а й в багатьох галузях промисловості. 
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досвідне лісове господарство» 
 

Анотація. Наводяться відомості щодо будівництва лісових доріг, які 

надають багато можливостей для розвитку регіону, зручні умови для роботи і 

проживання населення, для успішного ведення зеленого туризму. Добротні 

автошляхи відіграють, також позитивну роль у розвитку лісового 

господарства. Саме тому не один десяток літ питання їх будівництва є дуже 

важливим. 

Ключові слова: лісові масиви, лісомеліоративна система, осушувальна 

мережа, лісове господарство, верхній проміжний склад, лісові біогеоценози, 

деградація, закислення ґрунтів. 

Лісова інфраструктура на Волині впродовж десятиріч суттєво не 

розвивалася, бо цей розвиток фінансувався за залишковим принципом. У 

радянські часи, коли план лісозаготівель робився будь-якою ціною, без 

урахування дотримання екологічної рівноваги, в умовах від’ємної 

рентабельності, транспортування деревини здійснювалося тракторними 

трелювальними волоками. Цим природі завдавалися невиліковні рани. Тому 

сьогодні розвиток транспортної інфраструктури, вирішує питання ефективного 

господарювання та доцільного використання лісових ресурсів. 

Будівництво лісових доріг – справа недешева. Але вкладені кошти у 

майбутньому окупляться і вона принесе неабияку користь. 

Нинішні дороги в Україні, зазвичай, перебувають у занедбаному стані, 

особливо в селах. Тож, саме лісова дорога стає справжнім порятунком для 

людей. 
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Ліси – це легені держави. Але треба дивитись і глибше. Розробляти нові 

технології, щоб заготовлювати деревину без завдавання шкоди лісам. Тому 

проект лісових доріг – розробка майбутнього. З ним зросте потреба в робочій 

силі.  

Лісогосподарські дороги вирішують відразу декілька питань. В першу 

чергу, істотно покращується охорона лісів від пожеж. Дорогою до лісу зможе 

проїхати будь-яка пожежна техніка, адже поруч створюються спеціальні 

пожежні водойми. Ще один плюс – високоякісні дороги крізь лісовий масив 

дають доступ до лісосічного фонду. Задовільний технічний стан лісових доріг 

створює кращі умови для використання лісових ресурсів із застосуванням 

сучасних природоощадних технологій, зниження матеріальних затрат, 

покращення рівня протипожежної безпеки та захист лісів у лісових угіддях. А 

саме головне – лісові дороги слугують місцевим мешканцям, адже скорочують 

шлях у рази, з’єднуючи села [1]. 

Ще із 2004 року лісівники України звернули увагу на бездоріжжя у 

лісових масивах гірської місцевості та Полісся. Картографічні зйомки з космосу 

показали вкрай низьку щільність лісової сітки доріг. За оцінками експертів, на 

той час понад 80% лісових угідь були недоступними для наземного 

лісотранспорту. 

Будівницто лісових доріг – це важливий чинник ефективного 

господарювання. Адже зростає навантаження на кожен рейс під час вивезення 

деревини, а це – економія пального, мастил, запасних частин [2]. 

Так, у ДП «Шацьке УДЛГ» постало основне із завдань: розбудова 

лісовозних доріг із ґрунтовим та щебеневим покриттям. А це дасть змогу, 

наприклад, у Поліському лісництві розвантажити дороги між населеними 

пунктами Кропивники-Вілиця та Кропивники-Прип’ять, де місцеві жителі 

часто незадоволені тим, що лісовозні автомобілі розбивають їм дорогу. Та й для 

підприємства це значна економія коштів, оскільки зменшується відстань 

вивезення деревини. Цей шлях має важливе значення і для лісогосподарської 
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діяльності, бо створює можливості для кращого догляду за лісом і підвищення 

виробничих показників. Також лісова дорога має соціальне значення. Поряд із 

цим у лісових масивах відновлюються меліоративні канали.  

При будівництві дороги використовувались своя та залучена техніка, 

інтенсивно працювали усі служби. Роботи велися вчасно, оперативно, у 

відповідності з проектною документацією. Проведено облаштування 

дорожнього покриття спеціальною сумішшю відсіву та щебеня. 

Таблиця 1. Розбудова лісотранспортної мережі ДП «Шацьке УДЛГ» 

№ 

п/п 

Лісництво Протяжність, 

км 

Рік 

будівництва 

Тип дорожнього 

полотна 

1 Поліське 2,3 2012 земляне 

2 Поліське 11,8 2013 земляне 

3 Ростанське 8,5 2014 земляне 

4 Шацьке 6,3 2016 земляне 

5 Поліське 1,3 2016 земляне 

6 Шацьке 6,3 2017 щебеневе 

7 Поліське 1,3 2017 щебеневе 

Створення мережі лісових доріг у лісогосподарській та виробничій 

діяльності забезпечує: 

 освоєння лісосічного фонду у важкодоступних, заболочених місцях; 

 облаштування сітки верхніх проміжних складів, що дає можливість 

одночасно зменшити об’єми нижньоскладських робіт; 

 застосування у вивезенні деревини великогабаритних автомобілів та 

автомобілів із гідроманіпуляторами, що в свою чергу дозволить 

зменшити витрати на перевезення деревини іншим транспортом та 

впровадити механізм реалізації за схемою “верхній склад-двір 

споживача”.  

Також при будівницві лісових доріг виконується комплекс по відновленню 

меліоративної сітки за рахунок ефективної технології. Оскільки по обидві 
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сторони дороги прокопуються канали, ґрунт із яких вкидають на дорогу, а тоді 

зверху насипають більш в’язкі матеріали (пісок), який використовують для 

будівництва дорожнього полотна [3]. 

При будівництві доріг максимально враховують використання місцевих 

будівельних матеріалів. 

Висновки. На даний час у підвідомчих підприємствах проводиться 

інвентаризація лісових доріг із застосуванням функції визначення координат за 

допомогою супутника (GPS). 

Створено спеціалізовані дорожні бригади. При цьому на умовах надання 

послуг залучались дорожньо-будівельні підприємства області. 

Також будівництво лісових доріг має велике соціальне значення, оскільки 

лісові дороги сполучають багато віддалених населених пунктів. 

Важливо підкреслити, що будівництво лісових доріг, ремонт та 

утримання їх у належному стані здійснюється за рахунок власних коштів 

лісогосподарських підприємств. Адже будівництво лісових доріг, яке 

відповідає всім європейським стандартам і вимогам,  є одним із пріоритетів у 

роботі і гордістю лісового господарства. Таких обсягів будівництва 

спеціалізованих лісових шляхів галузь ще не знала.  

Гарні дороги в лісі – це продуктивна робота наших працівників, 

ефективне використання техніки, достатня заробітна плата людей. Ці дороги 

відповідатимуть сучасним вимогам і функціонуватимуть десятки років. 
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Роль ентомофагів в популяції соснового шовкопряда  

(DENDROLIMUS PINI L.) 
 

Анотація. Сучасний ареал сосни звичайної обумовлений умовами 

клімату, рельєфу, іншою рослинністю тощо, а також антропогенним впливом 

[2]. Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є широко розповсюдженою 

лісоутворювальною деревною породою в Україні, її насадження становлять 

33% покритої лісом площі [8]. 

Ентомофауна сосни звичайної є доволі різноманітною. Сосновий 

шовкопряд відноситься до найбільш небезпечних фітофагів сосни звичайної. 

Його гусениці впродовж вегетаційного періоду спроможні повністю знищити 

усю хвою, і як наслідок, знижується продуктивність культур, спостерігається 

невизрівання деревини з наступним підмерзанням. 

Захист лісів від комах-фітофагів, проводять шляхом комплексного 

використання різноманітних способів та прийомів, попереджувального та 

винищувального характеру. Спосіб збереження та активізацію усього 

комплексу природничих популяцій ентомофагів, перш за все паразитичних 

перетинчастокрилих. Культивування нектароносних рослин, сумісно з 

різноманітними лісотехнічними заходами. Використання в період активної 

діяльності мікробіологічних препаратів на основі ентомопатогенних бактерій, 

грибів та вірусів. Ці прийоми передбачають активізацію міграційної 

активності імаго фітофагів, що у підсумку стає наслідком значного 

зростання ефективності паразитування яєць, гусениць та лялечок фітофага. 

У підсумку, такі прийоми забезпечують паразитування окремих стадій 

шовкопряда на рівні 48,7 – 56,3%. 
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Ключові слова: сосновий шовкопряд, фітофаг, трихограма, теленомус. 

Сосновий шовкопряд Dendrolimus pini L.(Lepidoptera, Lasiocampidae) 

поширений в Європі та Азії в межах ареалу поширення сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.), яка є його основною кормовою породою [9]. Живиться фітофаг 

хвоєю сосни звичайної, торішньою хвоєю навесні і хвоєю поточного року 

влітку [1,5,6,7]. При масовому розмноженні молодою хвоєю, а також бруньками 

та молодими пагонами. Із літературних джерел відомо, що сосновий шовкопряд 

харчується всіма видами роду Pinus: сосною Банкса (Pinus banksiana Lamb.) та 

сосною чорною (Pinus nigra) [4], сосною гірською (Pinus montana), сосною 

Веймутовою (Pinus strobus) та сосною кедровою (Pinus Sembra L.) [4, 11], 

ялиною (Picea abies L.), модриною (Larix decidua) [10,12], дугласовою ялицею 

(Pseudotsuga menziesii).  Васильєв знаходив  на кримській сосні (Pinusnigra ssp. 

Pallasiana) [3]. 

 

Рис.1. сосновий шовкопряд. 

Об’єкти та методика дослідження. Лабораторні та польові дослідження 

проводили у продовж 2013 – 2015 рр. в кварталах 109,110,111,112,113 (загальна 

площа 486 га) Михайлівського лісництва ДП ,,Канівське лісове господарство’’. 

Враховуючи вікову та фізіологічну неоднорідність насаджень сосни проводили 

візуальний моніторинг фітосанітарного їх стану з акцентом на чистих 
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одновікових соснових культур 1 та 2 класів віку. Такі культури зазвичай 

відокремлені від природних лісних масивів і характеризуються значним 

видовим різноманіттям ентомокомплексу. В період досліджень відбирали 

проби лісової підстилки з діапаузуючими гусеницями шовкопряда, а також 

зразки гілок з хвоєю, де підраховували яйця та гусениць. Крім того, в 

лабораторних умовах визначали рівень життєздатності яєць та рівень їх 

зараження ентомофагами і ентомопатогенами. За відомими методами визначали 

рівень шкідливості гусениць з оцінкою ступеня дефоліації хвої. Визначали 

також видове різноманіття паразитів яєць гусениць та лялечок шовкопряда. 

Встановлювали причини загибелі діапаузуючих гусениць.  

Проводили прийом розселення лабораторної культури трихограми в 

період яйцекладки самиць шовкопряда. Усього було проведено три прийоми 

розселення з інтервалом 4 – 5 днів. У розрахунку на одне дерево розселяли 5; 10 

та 5 тис. особин трихограми на 1 дерево. За відомими методами оцінювали 

ефективність цієї технології. Отримані результати порівнювали з хімічним 

еталоном, де проводили два прийоми суцільного обприскування насаджень 

сосни хімічним інсектицидом Альтексом. Передбачався також контрольний 

варіант, де не проводили ніяких заходів захисту сосни від шкодочинності 

соснового шовкопряду.  

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень було 

виявлено 7 видів ентомофагів, котрі паразитували на усіх стадіях розвитку 

шовкопряда. Серед них домінували паразити яєць теленомуса (Telenomus 

verticillatus Kieffer.) та трихограми (Trichogramma pintoi Voeg.). Рівень 

зараження яєць природними популяціями цих ентомофагів коливався в межах 

від 7,8% до 22,4 %. Ці показники свідчать про цілковиту доцільність прийому 

штучного розселення трихограми на деревах лабораторних культур. Серед 

паразитів гусениць різних віків соснового шовкопряда було виявлено такі види: 

метеорус строкатий (Meteorus versicolor Wesm.),  муха-тахіна (Masicera sivatica 
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Fall.) та муха-саркофаг (Agria affinis Fall.). Частка заражених гусениць цими 

видами паразитів перевищувала 73,2 % із усіх видів ентомофагів.  

Досліджено також і те, що максимум ефективності цих ентомофагів 

залежить від початкової чисельності гусениць шовкопрядів, а також від 

наявності кормової бази – основного джерела вуглеводневої та білкової їжі – 

для імаго цих паразитів. Тривала нектаропродуктивність рослин забезпечувала 

повноцінну вуглеводневу складову дієти, а пилок – основне джерело білкової 

їжі. Встановлено також, що використання хімічних інсектицидів 

супроводжується масовою загибеллю ентомофагів, котрі практично випадають 

із регуляторного процесу упродовж вегетаційного періоду.  

Лабораторними дослідженнями встановлено, що теленомус в яйцях 

соснового шовкопряда розвивається за 17 – 24 дні, середня плодючість самиць 

75 – 80 яєць, частка самиць у популяціях складає 55 – 75 %. Встановлено також, 

що у одному яйці шовкопряда завершує розвиток 8 – 10 особин цього паразита. 

Показана принципова можливість розведення теленомуса в лабораторних 

умовах. Робиться висновок про те, що цілком доцільно проводити збір яєць 

соснового  шовкопряда з наступним розведенням теленомуса. Серед 

негативних факторів, які супроводжують процес лабораторного розведення 

відмічається те, що від 15,6 до 28,4 % гусениць шовкопряда уражують 

ентомопатогенні хвороби переважно грибної етіології.  

Більш детально досліджували можливість розселення на насадження 

сосни лабораторної культури трихограми. Як відомо, трихограму масово 

розводять в Україні понад 70 біолабораторій. Відпрацьована технологія 

розселення трихограми для захисту сосни від шовкопряда. Встановлено, що 

підсумкова ефективність трьох прийомів розселення трихограми забезпечувала 

72,4 % зараження яєць шовкопряда. Важливим при цьому є і те, що розселення 

трихограми розглядалось не як одноразовий технологічний прийом, а як 

тривала довготермінова дія по відношенню до популяції шовкопряда. Мова йде 

про регуляторну дію дочірніх поколінь трихограми, котрі підтримували 
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чисельність шовкопряда на допороговому рівні упродовж вегетаційного 

періоду.  

Враховуючи сумісну дію лабораторної культури трихограми, а також 

природних популяцій інших ентомофагів можна зробити висновок про те, що 

цілком реально не тільки захистити насадження сосни від поширення та 

шкідливості соснового шовкопряда, але цілком виправданим є прийом 

щорічного розселення трихограми в насадженнях сосни. У лабораторному 

експерименті показано, що необхідно розселяти трихограму тільки першого 

класу якості. Мається на увазі те, що самиці паразита характеризуються 

тривалою життєдіяльністю (5 – 7 днів), вираженою руховою активністю та 

пошуковою здатністю. Ці характеристики трихограми забезпечуються тільки 

високоякісною вуглеводнево-білковою дієтою, наявністю фізіологічних самців. 

Тільки у такому випадку лабораторні культури трихограми спроможні 

конкурувати з природними популяціями за трофічний ресурс – яйцями 

соснового шовкопряду. Більше того, вони спаровуються з природними 

самицями, підтримуючи високий рівень чисельності у продовж вегетаційного 

періоду.  

Висновки. Встановлено, що у природних насадження сосни звичайної в 

умовах Полісся України, серед домінуючих фітофагів найбільше господарське 

значення має фітофаг – сосновий шовкопряд, гусениці якого інтенсивно 

поїдають хвою різного фізіологічного стану.  

Експериментально показано, що видовий склад домінуючих природних 

популяцій ентомофагів – 7 видів ентомофагів, що паразитують на яйцях, 

гусеницях та лялечках шовкопряда.  

Показано, що природні популяції теленомуса та трихограми паразитують 

від 7,8% до 22,4 % яєць шовкопряда.  
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Анотація. Розглянуто особливості створення ландшафтних культур з 

участю дуба звичайного в приміських лісах м. Біла Церква. Здійснено оцінку 

стану насаджень за різного їх складу. 
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склад насаджень. 

В умовах посиленого антропогенного впливу на довкілля особливої уваги 

заслуговує проблема трансформації лісових насаджень. Ця проблема є 
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особливо актуальною для лісів зелених зон навколо міст і промислових центрів, 

які складають 22,3 % лісів державного лісового фонду України. Значну частку 

зеленої зони м. Біла Церква складають дубові лісостани, які зазнають впливу 

комплексу несприятливих екологічних чинників: абіотичних, біотичних, 

антропогенних. Внаслідок їх дії спостерігається деградація дубових лісостанів і 

зниження їх середовищетвірних функцій.  

Одним із найдієвіших заходів, який дає змогу формувати лісопаркові 

фітоценози, є ландшафтні культури, адже саме вони створюються з метою 

поліпшення естетичних властивостей місцевості, захисту її від ерозії та 

посилення стійкості фітоценозів проти рекреаційних навантажень. Таким 

чином, актуальність теми  oбумoвлена пoтpебoю застoсування pаціoнальних 

пpийoмів ствopення ландшафтних культур, які б дoзвoлили виpoщувати 

насадження, що хаpактеpизуються успішним poстoм та вoднoчас якіснo 

викoнують екологічні, естетичні та санітарно-оздоровчі функції.  

Вивчення ландшафтних культур дуба звичайного здійснювали на 7 

тимчасових пробних площах (ТПП), закладених  в урочищі «Товста» 

Білоцерківського лісництва державного підприємства „Білоцерківське лісoве 

гoспoдаpствo”. Матеріалом дослідження  слугували дані лісовпорядкування [6] 

та результати власних польових досліджень. Лісівничо-таксаційну 

характеристику дубових насаджень обґрунтовано в загальному описі 

тимчасових пробних площ. Закладення ТПП, визначення біометричних 

показників деревостанів проводили за існуючими методиками досліджень [1, 3, 

4, 5]. 

Зелену зону м. Біла Церква складають приміські ліси, які входять до 

складу Білоцерківського і Томилівського лісництв ДП „Білоцерківське лісoве 

гoспoдаpствo” та ліси Навчально-дослідного лісового господарства 

Білоцерківського національного аграрного університету. Загальна площа 

лісового фонду господарства становить 27359 га. Дубові насадження займають 

17388 га, що складає 64 % від усіх лісонасаджень держлісгоспу. 
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Згідно з лісогосподарським районуванням територія урочища «Товста» 

відноситься до лісогосподарської області Лісостеп, Дністровсько-

Дніпровського лісогосподарського округу, Північного лісостепового району 

Придніпровської височини [2]. Усі насадження штучного походження, 

зростають у сприятливому едафотопі (D2) на темно-сірих лісових ґрунтах. За 

останні 10 років у свіжих дібровах урочища створено 128,6 га насаджень. 

Садивний матеріал, який вирощують у лісництві  використовують не тільки для 

задоволення власних потреб (створення ландшафтних культур, озеленення 

садиб лісництва), а й для реалізації іншим підприємствам лісової галузі, 

організаціям та приватним особам. Основним способом обробітку ґрунту є 

обробіток борознами і смугами за допомогою ПКЛ-70 та трактора МТЗ-82. 

Cадіння сіянців проводять під меч Колесова. Догляд здійснюють вручну, сапою 

у рядах, у міжряддях – культиватором КЛБ-1.7. Лісівничі догляди у 

ландшафтних культурах відповідають вимогам із формування лісопаркових 

ландшафтів. В основному вони  полягають у проведенні вибіркових санітарних 

рубань, видаленні сухостійних, буреломних,  сніголамних і пошкоджених 

шкідниками та збудниками хвороб дерев. Основними категоріями земель 

лісокультурного фонду є свіжі зруби. Найбільш поширені  схеми змішування – 

7 рядів Сз 3 ряди Дз і 10 рядів Дз. Переважаюча схема розміщення садивних 

місць 3,0×0,5. Застосовуються й інші варіанти схем садіння: 6,0×0,5; 4,0×0,5. 

На основі аналізу характеристик семи ТПП у дубових культурах 60–80-

річного віку нами встановлено, що за пoвнoти лісoстану 0,71–0,81 насадження 

мають відповідно запас 224–311 м3
. Середній річний приріст деревостану на 1 

га – 3,2–4,2 м3. Дубово-ясенові культури  відзначаються  кращим санітарним 

станом ніж чисті дубові насадження, а їх продуктивність на 9–10 % вища. 

Необхідно відзначити, що насадження зі  складом 6Дз4Лпд+Чш 

характеризуються ІІ класом бонітету та найнижчим запасом деревини –  

216 м3/га. 
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Висновки. Таким чином, узагальнюючи досвід створення ландшафтних 

культур з участю дуба звичайного у  зеленій зоні м. Біла Церква виявили, що 

збереження та підтримання ландшафтних культур у належному стані 

досягається своєчасним проведенням агротехнічних та лісівничих доглядів, 

застосуванням оптимальних схем садіння та  змішування.  
 

Використані джерела літератури  
1. Анучин Н.П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. – М.: Лесн. пром-сть 1982. – 552с. 
2. Генсирук С.А. Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и 

Молдовы / С.А. Генсирук, С.В. Шевченко, В.С. Бондарь и др. – К.: Наук. Думка, 1987. – 360с. 
3. ГОСТ 56–69–83 ”Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки”. – М.: 

Гослескомитет, 1985. – 60 с. 
4. Гром М.М. Лісова таксація / М.М. Гром. – Л.: РВВ НЛТУ України,  

2010. – 416 с. 
5. Нopмативнo-спpавoчные матеpиалы для таксации лесoв Укpаины и Мoлдавии – 

К. : Уpoжай, 1997. – 560 с.  
6. Пpoект opганізації і poзвитку лісoвoгo гoспoдаpства Білоцерківського  лісгoспу. – 

Іpпінь, 2007. – 328 с. 
 

УДК 574.1(477.82) 
Тенденції та приорітети  
розвитку лісового господарства 

Тетяна Сергіївна Пільчук  
ШЛК ім.В.В.Сулька, студентка, смт. Шацьк, Україна 

Галина Антонівна Сахарук 
ШЛК ім. В.В.Сулька, кандидат с-г.н., викладач-методист, смт. Шацьк, Україна 

 

Біорізноманіття Черемського природного заповідника та тенденції 
моніторингу 

 

Анотація. Проаналізовано та описано історію створення Черемського 

заповідника, здійснено поверхневий опис місцевості та природних умов, 

розглянуто питання про його флору та фауну, описано дослідницьку роботу у 

заповіднику.  

Ключові слова: заповідник, символ заповідника, ареал, флора, фауна, 

болото, екологічна стежка. 

Черемський природний заповідник був створений Указом Президента 

України від 19 грудня 2001 року № 1234 на базі Черемського заказника 
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загальнодержавного значення, площею 903 га та його охоронної зони, а також 

трьох заказників місцевого значення: орнітологічного заказника "Урочище 

Сузанка", загальнозоологічного заказника "Карасинський" та ботанічного 

заказника "Карасинський ялинний-1" з метою збереження типових та 

унікальних природних комплексів Українського Полісся. Загальна площа його 

становить 2975,7 га [2].  

Це перший заповідник, створений у Волинській області.  Розташований 

він у північній частині Маневицького р-ну Волинської області на межі з 

Рівненською областю, за 6 км на північ від с. Замостя. 

Територія являє собою природно-територіальні комплекси, де збереглися 

малопорушені антропогенною діяльністю суцільні лісові масиви з унікальним 

еумезотрофним (перехідним дуже обводненим) осоково-сфагновим болотом 

Черемське (місцева назва "Чірмуське"), в межах якого знаходяться озера 

Черемське та Редичі. 

Заповідник віддалений вiд населених пунктiв, на його території відсутні 

лінії електропередач, дороги з твердим покриттям, його територія знаходиться 

в безпосередній близькості з Рівненським природним заповідником 

(Білоозерський філіал) i межує iз 30-ти кілометровою зоною Рівненської АЕС 

(м. Вараш) [2]. 

Символом заповідника є шейхцерія болотна (реліктова рідкісна рослина) 

,яка мала важливе значення для заповідання цього куточка Волині, адже 

завдяки наявності цього червонокнижного виду у 1978 році тут був створений 

заказник, а Черемське болото не було осушене [1]. 

До основних типів ґрунтів Черемського заповідника відносяться дерново-

підзолисті, болотно-підзолисті, дернові опідзолені та болотні ґрунти. 

Клімат в районі розміщення заповідника помірно-континентальний, 

вологий, з м'якою зимою, нестійкими морозами, частими відлигами, нежарким 

літом, значними опадами, затяжними весною і осінню. Середньорічна 
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температура повітря становить +7,2°С, а середньорічна кількість опадів – 634,4 

мм. 

Із загальної площi заповідника ліси становлять 64,5%, болота – 33,7%, 

просіки i квартальні лiнiї – 0,7%, озера (Редичi - 11 га, макс. глибина 4,5 м та 

Черемське - 7,7 га, макс. глибина 7 м) - 0,6%, дороги - 0,4%, меморіал 

партизанської слави - 0,1%. 

За геоботанічним районуванням територія заповідника відноситься до 

Зарічненсько-Висоцько-Сарненського району соснових лiсiв чорницево-

зеленомохових i боліт різних типiв, Ковельсько-Сарненського 

(Захiднополіського) округу Поліської підпровінції Схiдно-Європейської 

провінції широколистяних лiсiв. 

Рослинність заповідника доволі різноманітна,має задовільний стан, який 

підтверджується добре збереженою структурою ценозів, домінуванням типових 

природних видів, наявністю раритетних угруповань [2]. 

Природна флора вищих судинних рослин представлена 762 видами, серед 

яких переважають види з широкими ареалами, трапляються також 

субендемічні: гвоздики несправжньопізня і несправжньорозчепірена, смілка 

литовська. На крайній межі поширення ареалу ростуть: мучниця – південна 

межа поширення, ломиніс прямий – північна межа поширення, багато 

льодовикових реліктів (шейхцерія болотна, верба лапландська, осока дводомна, 

осока багнова та ін.). На даній території росте близько 25 % всіх рідкісних видів 

рослин Полісся (зокрема, лядвенець трясовинний, ожина шорстка, багатоніжка 

звичайна, зимолюбка зонтична, пухирник малий, астрагал пісковий, горошок 

кашубський, ситняг сосочковий). 

Дослідженнями Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАНУ 

встановлено значне різноманіття водоростей – 134 види, мохоподібних – 111, 

лишайників – 53, грибів – 133. 

Ряд угруповань занесено до Зеленої Книги України (ЗКУ) – типові 

(соснові ліси з ялівцем, ялинники) та рідкісні (формації фускум-сфагнова 
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пригнічено-соснова, шейхцерієво-сфагнова, осоково-шейхцерієво-сфагнова, 

альдрованди пухирчастої, латаття білого і сніжно-білого, глечиків жовтих, 

їжачої голівки малої). 

Червона Книга України (ЧКУ) включає 36 видів флори: альдрованда 

пухирчаста, баранець звичайний, булатка червона, вовчі ягоди пахучі, гніздівка 

звичайна, дифазіаструм сплюснутий, жировик Лезеля, журавлина дрібноплідна, 

зозулині черевички справжні, коручка чемерниковидна, лілія лісова, 

лікоподієла заплавна, любки дволиста і зеленоквіткова, пальчатокорінники 

Фукса, м’ясочервоний, плямистий і травневий, плаун річний, росичка середня, 

шейхцерія болотна, щитолисник звичайний та ін., а також 16 видів фауни: 

вечірниця мала, видра річкова, рись звичайна, норка європейська, бобер 

європейський, чернь білоока, баранець великий, очеретянка прудка, деркач, 

тритон гребенястий, кумка звичайна, квакша звичайна, вусач великий дубовий, 

сінниця Едіп, мурашка руда лісова, п’явка медична. У фауні заповідника – 227 

видів хребетних тварин, у тому числі риб – 18, земноводних – 12, плазунiв – 7, 

птахiв – 141, ссавців – 49 видів. 

До Європейського Червоного списку занесено три види рослин (глід 

український, смілка литовська, козельці українські) і 14 видів тварин (вовк, 

рись, видра річкова, вовчок ліщиновий, нічниця Наттерера, шуліка рудий, 

очеретянка прудка, деркач, п’явка медична, вусач великий дубовий західний, 

сінниця, Едіп, красотіл пахучий, мурашка руда лісова, мурашиний лев 

звичайний) 

У заповіднику виявлено також 6 видів рослин, занесених до Додатку I 

Бернської конвенції (альдрованда пухирчаста, зозулині черевички справжні, 

жировик Лезеля, сон широколистий, льонолисник безприквітковий, дикран 

зелений) та 94 види тварин – до Додатку ІІ Бернської конвенції. 23 види птахів 

охороняються згідно з Конвенцією про збереження диких мігруючих тварин. 

Особливим у Черемському заповіднику є Черемське болото – одне з 

найбільших і найкраще збережених перехідних боліт України, яке за 
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Рамсарською конвенцією вважається цінним водно-болотним угіддям 

міжнародного значення, тут проводиться еколого-освітня та екскурсійна 

робота, розроблено екологічну стежку. В межах урочища Сузанка розташовані 

меморіал «Кухів Груд» та партизанські землянки, тут створена екологічна 

стежка, яка розширює кругозір відвідувачів з екології, біології, географії, історії 

та загалом лісівничої справи, загальна протяжність її маршуту становить 3400м, 

на якому виділено сім ключових точок [1]. 

Як науково-дослідна та еколого-освітня установа заповідник тісно 

співпрацює із закладами освіти (школами, ліцеями, університетами) та 

інститутами НАН України (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інститут 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена) тут існує науковий відділ, який займається 

дослідницькою роботою для цього на даній місцевості закладено дванадцять 

постійних пробних площ (науково-дослідних полігонів-стаціонарів), еколого-

ценотичний профіль з метою моніторингу сукцесійних змін, було створeно 

екологічну стежку, формується гербарій, експозиційні матеріали і бібліотека, 

проводяться екскурсії, польові практики студентів [2]. 

Цікавим є той факт, що кожного року учні 10-го та 11-го класу 

Маневицького району разом із учителями відвідують Черемський природний 

заповідник та меморіал «Кухів Груд» для проведення еколого-освітньої та 

екскурсійної роботи, від працівників лісового господарства вони дізнаються 

цікаві факти про біорізноманіття даної місцевості, відвідують вольєри, де 

можна поспостерігати за життям диких тварин, мають змогу помандрувати 

екологічною стежкою прямо до Черемського болота, по якому прямуючи по 

кладках можна дійти до найчарівнішого місця – Черемського озера, яке 

знаходиться посеред болота. 

Висновки. Основним завданням екологів та працівників лісового 

господарства є зберегти біорізноманіття у первісному вигляді всієї флори та 

фауни загалом, для цього потрібно проводити регулярні нагляди та боротьбу зі 

шкідниками і хворобами, запобігти їх поширенню. 
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Перспективи розвитку вольєрного мисливського господарства в Україні 

 
Анотація. Проаналізовано ведення вольєрного мисливського 

господарства в країнах Європи. Встановлено, що в європейських країнах на 

загороджених територіях утримують зазвичай оленеподібних, зокрема – оленя 

лісового (Cervus elaphus). В Україні основними напрямами вольєрного 

розведення є вирощування дичини для реалізації державним і приватним 

мисливським господарствам, проведення полювання. Однак, поза увагою 

власників мисливських угідь залишається вирощування трофейних особин, 

племінного матеріалу, реалізація м'яса та ін., що створює передумови 

розвитку вольєрного мисливського господарства в Україні. 

Ключові слова: мисливство, ратичні види, вольєр, полювання, панти. 

Мисливство, як специфічна сфера інтересів людини, виконує економічну, 

соціальну та екологічну функції, що і визначає основну мету мисливського 

господарства, а саме: підвищення эфективності мисливськогосподарської 

діяльності, забезпечення раціонального використання і відтворення 

мисливських ресурсів (Бондаренко та ін., 1993; Хоєцький, 2011). 

Сучасні тенденції природокористування передбачають збереження, 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Важливим 

компонентом природних ресурсів є ресурси мисливських тварин. В Україні 

мисливські угіддя відзначаються високим потенціалом, але чисельність 
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мисливських тварин оптимальних показників, характерних для суміжних 

Україні західноєвропейських держав не досягає. Ефективний напрямок 

інтенсифікації мисливськогосподарської діяльості, забезпечення її 

прибутковості та конкурентноздатності за ринкових умов – вольєрне 

розведення тварин, віднесених до категорії мисливських (дика свиня, олень 

лісовий, лань та ін.).  

У європейських країнах особливою популярністю характеризується 

розведення оленя лісового. Так, в Австрії налічується 1,6 тис. фермерських 

господарств, у Німеччині – 6,2 тис., понад 200 господарств у Литві. Істотна 

кількість вольєрів, у яких вирощують оленеподібних, є в Іспанії, Чехії, 

Угорщині та інших європейських країнах. У південній і центральній Іспанії 

близько 10% земель займають загородженні території в яких утримують диких 

тварин. 

У країнах Європи попит на оленяче м'ясо збільшується. Воно 

користується популярністю у жителів європейських країн через незначний 

вміст холестерину. М'ясо низькокалорійне, до його складу входять вітаміни А, 

Е, РР, В1, В2 і мікроелементи. Товарної маси олень досягає приблизно у 

дворічному віці. При досягненні маси 100-120 кг, вихід м'яса становить близько 

60-75 кг. В Австрії, Литві ціна оленячого м'яса становить 4,5-5 євро за кілограм, 

у Чехії – 3,5-4 євро. У європейських країнах собівартість кілограма м'яса оленя 

в тричі менша, ніж говядини, але ціна на оленину більша, ніж на говядину. Для 

обслуговування вольєри не потрібно багато працівників, достатньо 2-3 із 

відповідною фаховою підготовкою.  

Крім м'яса, можна реалізовувати шкури, панти. Панти – м’які роги на 

початковому періоді їх росту. Роги зрізують при досягненні самцем дворічного 

віку. Заготовляють сировину з травня по червень. У цей період роги досягають 

найбільшого розвитку, м’які. Із пантів виготовляють біологічно активні 

добавки для підвищення імунітету, відновлення кровоносної і нервової систем. 

Широке застосування панти знайшли в азіатській медицині, зокрема в Китаї, 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 111 
 

Кореї. Роги, які не мають трофейної цінності, реалізують з метою виготовлення 

сувенірів і предметів декору, а шкури – таксидермістам, мисливцям, 

промисловим підприємствам та ін. 

Мисливські тварини можуть існувати у різних умовах, вони 

характеризуються істотною адаптивністю, не вибагливі. Зокрема свійські 

тварини (велика рогата худоба, коза, кінь та ін.) у своєму живленні 

використовують 20-30 видів рослин, а дикі тварини у 5-6 разів більше видів. 

Ведення рентабельного мисливського господарства неможливе без 

наявності високопродуктивного стада. В зарубіжних країнах трофейній селекції 

приділяється істотна увага. Селекцію оленів проводять в напрямку довжини 

рогів та кількості пасинків. Самку оленя на європейському ринку можна 

придбати за 500-700 євро, самця – понад 1 тис. євро. Самець з трофейними 

рогами може коштувати у середньому 4-5 тис. євро. Самців, з істотними 

оцінками за системою СІС, реалізують за 30-35 тис. євро. Найкращі племінні 

стада оленів утримують в Угорщині, Німеччині, Австрії, Іспанії. Тому в 

європейських країнах племінне розведення оленя лісового є перспективним 

напрямом мисливськогосподарської діяльності.  

У значних за площею вольєрах Чехії, Швеції та інших країн проводять 

полювання на дику свиню, оленя лісового та інші види дичини з підходу, веж, 

нагоном. 

В Україні на підприємствах лісового господарства переважають не великі 

за площею вольєри і зазвичай у них вирощують дику свиню. Дика свиня 

характеризується істотною плодючістю, швидким статевим дозріванням, не 

вибагливістю в кормах, що зумовило вибір об’єкту розведення. У період 

полювання диких свиней випускають в угіддя під постріли мисливців.  

Висновки. Отже, розведення ратичних видів на загороджених територіях 

надасть можливість забезпечити громадян України право на полювання, 

отримати м'ясо та інші продукти (роги, шкура), забезпечити фармакологічні 
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компанії сировиною (панти), зберегти генофонд мисливських тварин, 

раціонально використовувати угіддя, зменшити безробіття та ін.  
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Наслідки незаконного видобування бурштину на Волині 

 
Анотація. Проаналізовано екологічні наслідки незаконного видобування 

бурштину у Волинській області та на Поліссі. Підкреслено, що проблему 

видобутку в регіоні можна вирішити за рахунок розвитку державного 

підприємства «Бурштин України» та створивши повний цикл виробництва 

готового продукту. Серед проблем які планується дослідити, є такі: 

порушення циркуляції ґрунтових вод, мікрокліматичні зміни в цих регіонах, 

знищення насаджень, трав’яної рослинності на місці видобутку та вихід 

радіоактивного забруднення в навколишнє середовище. 

Ключові слова: органічна сполука, помпа, стиглий ліс, пристигаючий ліс, 

циркуляція, популяція, біорізноманіття, локалізовувати. 

Ліси Волині доглянуті, розкішні, красиві. Вони завжди були найкращим 

другом для людини, адже давали їй смачні та корисні ягоди, лікувальні трави, 

деревну та тваринну продукцію лісу. Здавалось, не було ніяких проблем та 

проблема ховалась в людині, яка бажала отримати таємничий «сонячний 

камінь». Саме так в народі називають бурштин. Будучи за походженням 
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скам'янілою смолою хвойних дерев, формувавшись мільйони років, ця 

органічна сполука перетворилась на тьмяні камінці.  

Бурштин значно м'якший за дорогоцінне каміння, але не поступається 

своєю красою і широко використовується в ювелірній справі. Але витончена 

краса каменю має страшний зворотній бік. Його поклади знайдено на Поліссі, 

зокрема, у Волинській області. Легальний видобуток каменю державним 

підприємством "Бурштин України" становить 2-4 тонни на рік, в той час як 

обсяг нелегального видобутку – 300 тис.т. Але точної цифри ніхто сказати не 

може. 

Бурштин є синонімом слова «гроші». Невеликі камінці важать 20-30 

грамів, ціна яких коливається від 40-50 доларів. Однак, якщо пощастить, можна 

знайти каміння вагою до кілограма. Якщо ж в середині видно комаху, застиглу 

в смолі, його вартість сягає астрономічних сум. 

Цікаві факти: непрямий збиток держави станом на 2015 рік становить 

200-300 млн $; середній добовий заробіток приватника-копача – 50-100$, 

найманого робітника – 20-40$; до видобутку залучено 15-30 тис. осіб; 

польськими митниками було вилучено 19500 кг бурштину, українськими – 

605 кг; ціна 1 кг бурштину за кордоном – 4-8 тис. $, в Україні – 2-4 тис.$ [3]. 

Для бідних поліських сіл – це єдина можливість заробити гроші в сотні 

тисяч гривень, Якщо пощастить, і якщо не вб'ють конкуренти. Найчастіше, 

місцеві обирають шлях незаконного видобутку сонячного каменю помпами або 

лопатами. Найбільш небезпечні ті, що користуються помпами. Вони ставлять їх 

неподалік водойм, заводять довжелезні пожежні рукави в землю і вимивають її 

до глибини понад 10 метрів. За законами фізики часточки бурштину 

випливають на поверхню, де їх відловлюють сачками, сітками, руками: хто як 

пристосується. Якщо вода стає білою, значить, добрались до глини, яка лежить 

під покладами бурштину. Тоді переходять на інше місце. А при цьому помирає 

увесь живий світ. Де рослинність невисока, все поглинається безмежними 

ямами. Де росли насадження середнього віку, залишаються зелені чубчики 
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дерев, які вже ніколи не ростимуть на цих площах. А кремезні, величезні дерева 

стиглого чи пристигаючого віку провалюються у вирви, які вимиває вода під їх 

основою, або вивертаються з коренями [4]. Це призводить до повного знищення 

циркуляції підземних вод і, як наслідок, до мікрокліматичних змін у цих 

регіонах. Лісосировина незаконних добувальників не цікавить. Тож дерева 

залишають напризволяще. У місцях порушених земель змінюються лісо 

рослинні умови. Популяція і біорізноманіття в таких лісах з'явиться тепер не 

раніше, ніж за сто років . 

Внаслідок незаконного видобутку бурштину станом на 2017 рік знищено 

150 тис. га лісів. А щоб відновити один гектар лісу , потрібно майже 300 тисяч 

гривень. Врегулювати питання намагались кримінальною відповідальністю, 

міра для якого – штраф від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років [1]. 

Основними непоправними факторами при видобутку каменю є: 

1. Вихід на поверхню неродючої материнської породи, що залягає на 

глибинах, звідки вимивають бурштин. Внаслідок цього ми отримуємо неродючі 

шари, на яких дуже складно проходить заліснення.  

2. Підвищення рівня радіації до критичної межі у районах, де 

старателі, видобуваючи бурштин, викопують на поверхню радіоактивні 

речовини, які «позалягали» у ґрунті ще після аварії на ЧАЕС. За цей період 

цезій і стронцій, які були на ґрунті, з роками поступово опусктилися приблизно 

на 10-15 метрів нижче кореневої системи кущів і ягідників. Відповідно і цезій, і 

стронцій знову ж таки дістають з землі люди, які так сильно жахались 

отриманої колись радіації. Згодом хімічні елементи локалізуються у 

щитовидній залозі, кістковій системі людини. У людей відбувається хронічне 

опромінення організму, яке призводить до онкологічних захворювань, зокрема 

до раку щитовидної залози. 

Спостерігаються уже перші наслідки впливу «розбурханої» радіації на 

людей. Передусім її вплив відчувають вагітні жінки і діти в утробі матері. 
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Збільшилася значна частина новонароджених з патологіями [2]. Тому 

видобуток бурштину на Волині – це розрита могила для самих себе. 

І тоді справді стає дуже страшно за майбутнє України. Адже на сході йде 

війна, на якій людей нищать фізично, а в нас іде тиха війна, наслідків від якої 

повністю ніхто не може передбачити. Розпочнеться літо, суховії, які 

розноситимуть радіоактивний пісок в усьому регіоні й прилеглих територіях і 

навіть у сусідню Польщу. 

Висновки. Єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є встановлення 

контролю в районах видобутку та розвиток цієї галузі на державному рівні. Для 

цього потрібно: 

1.  Створити умови заробітку для звичайних громадян; 

2. Звести до мінімуму негативний вплив на екологію, зобов’язати 

видобувачів займатись відновленням територій після видобутку; 

3. Забезпечити не просто видобуток та продаж сировини, а створити 

повний цикл виробництва готового продукту з бурштину, що має в рази вищу 

ціну. 

А також потрібно створити спеціальну організацію, яка б ретельно 

вивчила екологічну ситуацію і реагувала б відповідним чином. 

Якщо цілеспрямовано на всіх рівнях легалізувати дану сферу, заохотити 

створення відповідних ювелірних заводів, налагодити повний цикл 

виробництва готового продукту, то цілком можливо перетворити депресивні 

райони у процвітаючі, забезпечити наповнення бюджету та достойні доходи 

працівникам та підприємствам. 

На завершення, варто зазначити, що люди йдуть на порушення закону та 

знищення природи не через гарне життя, а через відсутність адекватних 

альтернатив заробітку. Та це не дає права нам руйнувати довкілля для наших 

дітей та внуків, та нести у світ братовбивство під час жорстоких сутичок із 

поліцією. Адже ніякі гроші не замінять людського життя. 
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Покращення стану лісового господарства України на основі досвіду США 

 
Анотація. Проаналізовано найпоширеніші проблеми в лісовому 

господарстві України. Визначено та досліджено такі питання: Законодавство 

України та США щодо лісової галузі; монокультурні насадження; короїди; 

адаптація лісів до зміни клімату. За основу взято досвід лісівників США та 

дослідження Лісового факультету Університету Штату Орегон. 

Ключові слова: лісова служба, лісогосподарська діяльність, 

монокультури, короїди, адаптація лісів, клімат. 

Ліс – важлива складова частина навколишнього світу, використання якої 

інтенсивно зростає щодня. Розглянувши Лісовий кодекс України можна 

побачити, що у ст. 1 кодексу зазначено, що ліси України є джерелом для 

задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, але серед перелічених 

функцій лісу не зазначено природоохоронну функцію і також цінність для 

збереження різноманіття ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного 

світу, підтримання загального екологічного балансу [1]. Як виявилося, ця 

проблема існувала не тільки в нас. Довгий час і США мали таке ж ставлення до 

лісу, аж поки у 1960 році не було запроваджено закон MUSY (Multiple–

Use and Sustainable Yield Act) – закон про багатоцільове використання і сталу 
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продукцію [2]. Відповідно до нього лісова служба (Forest Service – FS) у своїй 

роботі повинна була керуватися п’ятьма цілями (а не тільки самим 

використанням деревини): рекреаційними, пасовищними, використанням 

деревини, водозбірною функцією лісу, а також дикими тваринами та рибними 

ресурсами [2]. 

У США вся лісогосподарська діяльність є прозорою та публічною. Всі дії 

висвітлюються на офіційних сайтах державних органів. Навіть плани із 

менеджменту лісу (в Україні аналог – матеріали лісовпорядкування) у 

США мають обов’язково проходити оцінку впливу на довкілля, де 

перевіряється їхня відповідність екологічним вимогам, зокрема, процес 

затвердження повинен пройти низку консультацій із громадськістю [2]. 

Окрім федеративних законів, що регулюють лісове господарство, є ще 

закони, які ухвалюються на рівні штату. Так, в Орегоні є закон лісових практик 

(Oregon Forest Practices Act), ухвалений ще у 1971 році [3]. Цей закон визначає, 

що Орегон є штатом, де лісова індустрія є дуже важливою та необхідною. Але, 

окрім цього, він визначає спеціальні обмеження для суцільних рубок, які є 

вищими від тих, які визначає національне законодавство. Наприклад, 

вищенаведений закон: 

 забороняє рубки на крутих схилах, щоб попередити ерозію; 

 обмежує площу суцільної рубки до 120 акрів (48 га); 

 зазначає, що суцільні рубки повинні знаходитися одна від одної не 

ближче, ніж 300 футів (46 м); 

 встановлює відстань у 150 футів (24 м) як найменшу, яка повинна 

відділяти суцільну рубку від річки або будь-якого іншого водно-болотного 

угіддя; 

 зобов’язує на кожен акр вирубаного лісу (на кожен 0,4 га) лишати: 

2 сухостійних або 2 живих дерева певного діаметру; 2 лежачих дерева або 2 

колоди; 50 % всього цього повинно бути хвойними породами [3]. 
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Учасники Львівської правозахисної організації ЕПЛ (Екологія Право 

Людина) у США, зокрема у штаті Орегон відвідали Лісовий 

факультет Університету Штату Орегон (University of Oregon – OSU), що 

знаходиться в м. Корваліс. В університеті Джон Бейлі та Джеймс Джонстон 

розповіли про проблеми, які сьогодні постали перед лісівниками України. 

Обговорювалися питання монокультурних насаджень, які в Україні зараз 

всихають через свою екологічну нестійкість та стають розплідником короїдів. 

Виявилося, що практика насаджувати монокультури є і в США, але там це не 

переростає в проблему всихання. В американських промислових лісах 

(industial forests, аналог у нас – експлуатаційні ліси) після проведення суцільної 

рубки лісівники зобов’язані заліснювати територію якомога швидше, інакше це 

втрата прибутку. Історично лісова галузь на Західному Узбережжі США була 

дуже потужною і приносила великий дохід у бюджет. Зараз ця потужність 

трохи впала, але все одно лісове господарство займає істотну частину 

промисловості, тому всі дії в промислових лісах мають економічне підґрунтя. 

Лісівники мотивовані якомога швидше заліснити зрубану ділянку,тому що в це 

вкладається багато інвестицій. Заліснюють, навіть якщо територією пройшлася 

пожежа [3]. Під час заліснення в основному садять лише дугласію (псевдотсугу 

Мензіса). Але, на відміну від України, де в Карпатах смереки посаджені на 

нижчій висоті, ніж природно ростуть, і саме тому більш сприйнятливі до 

всихання та короїдів, в США дугласія є природним видом для всього Західного 

узбережжя. Є навіть окремий банк насіння, завдяки чому дугласії з інших 

регіонів не потрапляють до «чужих» місць. 

Як відомо, в Україні більшість смереки посаджена з насіння австрійської 

смереки, української майже не залишилося. За думкою науковців, така смерека 

має слабшу кореневу систему. Під час не годи вітер розхитує дерево, і коренева 

система починає отримувати менше вологи. На ослаблену кореневу систему 

нападає коренева губка, а на дерево – короїд.  
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У США дугласія природна і росте на своєму місці. Проте кліматичні 

умови стають більш посушливими, у результаті чого деяка кількість деревини 

таки всихає. Цього року протягом сухого сезону в лісах Західного 

узбережжя пройшлися масштабні пожежі. 

Щодо короїдів, то на законодавчо визначених диких територіях 

(wilderness areas) ніяким чином не регулюють масове розмноження цих комах 

взагалі, бо це заборонено [2]. Єдині можливі заходи стосуються підтримання 

стежок у функціональному стані. На інших територіях проводять спрямовані 

пожежі, вибіркові і суцільні рубки, інші заходи, з якими можна ознайомитися 

у стратегії поводження з короїдом [4]. На відміну від нас, пестициди для 

регулювання спалахів розмноження комах тут майже не застосовують. 

Нагадаємо, в Україні на хімічні винищувальні засоби в осередках короїдів і 

пильщиків можуть виділяти мільйони гривень. Застосування ж пестицидів у 

лісах США є чітко регламентоване [2]. 

Висновки. Науковці розробили кілька цікавих механізмів, які можна 

використовувати для адаптації лісів до зміни клімату: 

1. Менеджмент пожеж – дозволяє спрямовано використовувати 

пожежі для того, щоб зменшити негативні наслідки змін клімату. Наприклад, 

розраховується максимально можлива кількість мертвої деревини, наявність 

якої в лісі не буде сприяти занадто масштабним та деструктивним пожежам. 

Якщо ж таку кількість перевищено – певний відсоток природних пожеж 

залишають не загашеними для того, щоб вони зменшили запас мертвої 

деревини, що дозволить в майбутньому уникнути ще більших пожеж. 

2. Менеджмент лісового ландшафту у напрямку до меншої густоти – 

дозволяє зменшити стрес від нестачі води, який відчуває ліс під час посухи. 

Мета цього механізму – садити дерева рідше та проріджувати самосіви для 

того, щоб дати деревам більше місця. Це означає більш сприятливі умови, що 

робитиме їх більш стійкими. Більше того, під час посух це означатиме, що на 
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одне дерево припаде більше вологи, ніж якби це було із вищою густотою 

насаджень. 

3. Висадка генетично стійкого насіння – механізм, який застосовують 

на основі визначення, яке насіння буде більш резистентним до посух. Ніякого 

дорогого обладнання для генетичного аналізу тут непотрібно. Для цього просто 

проводять експериментальну посадку та спостерігають, яке із насіння буде 

більш стійким, таке і використовуватимуть для відновлення лісу на місці рубки. 

4. Сприяння міграції генів – передбачає висадку порід відповідно до 

зміни висотної поясності та кліматичних зон. Посушливі умови призводять до 

того, що породи, у пошуках прохолодніших та вологіших умов, змінюють своє 

місцезростання у напрямку вище по схилу та ближче до півночі. Відповідно, 

лісівники після рубок висаджують породи уже з урахуванням того, що їхні 

сприятливі умови змістилися на іншу висоту над рівнем моря та на іншу 

широту. 

Завдяки такому підходу я сподіваюсь, що майбутні наші покоління 

зможуть насолоджуватись безцінними дарами лісу. 
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Агротехніка вирощування сіянців дуба звичайного (Quercus robur L.)  
із закритою кореневою системою 

 

Анотація. Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою 

системою має переваги у порівнянні зі звичайними технологіями, зокрема дає 

можливість економно вносити під кожний сіянець добрива, регулятори росту 

рослин та інші речовини і препарати; ефективно використовувати насіння; 

цілеспрямовано керувати ростом сіянців для оптимізації співвідношення їхніх 

надземної та підземної частин; отримувати протягом одного вегетаційного 

періоду 2–3 ротації високоякісного садивного матеріалу; подовжити період 

створення лісових культур, не обмежуючи його 10–15-денним терміном 

весняної або осінньої лісокультурної кампанії; знизити витрати на доповнення 

лісових культур у зв’язку із високою приживлюваністю садивного матеріалу 

тощо [5, 8]. 

Ключові слова: контейнерне вирощування, ґрунт, закрита коренева 

система, садивний матеріал. 

Мета та завдання роботи. Вивчити основні аспекти вирощування сіянців 

дуба звичайного із закритою кореневою системою, та розглянути агротехніку 

вирощування сіянців дуба. 

Основне завдання – зібрати, вивчити й систематизувати літературні, 

історичні, довідкові та інші джерела з теми дослідження; здійснити контент-

аналіз інформаційних джерел з метою виявлення відомостей про аспекти 

розвитку вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою 

системою.  
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Аналіз останніх досліджень. Виробництво садивного матеріалу із 

закритою кореневою системою або так звана культура деревних рослин в 

ємностях не нова і має давню історію. Ще давні греки та римляни культивували 

рослини в ємностях. Пізніше, в часи бароко, кожний більш-менш відомий замок 

(Версаль, Ганноверський дім, Сансусі у Потсдамі) мали свої зимові сади, в яких 

зростали деревні рослини в спеціальних горшках і вазах. Для субстрату у 

більшості випадків використовувався звичайний ґрунт, до якого додавали 

компост. Сучасний розвиток цей метод отримав в 50-і роки ХХ століття в 

США. Нова хвиля культури деревних рослин в контейнерах в Європі 

розпочалася в 60 роки того ж століття у Великобританії. В розсаднику 

Тіммерман у Веделі (Голштайн) в 1963 році почалось розповсюдження 

культури деревних рослин в контейнерах в Німеччині. Сьогодні контейнерна 

культура займає значне місце в продукції декоративних розсадників Європи і 

має стійку тенденцію постійного зростання . 

Результати та обговорення. Дуб звичайний велике, гарне, могутнє 

листопадне дерево сімейства букових, що досягає 40–50 м у висоту й 2 м у 

діаметрі, має іноді віку 1000 і більше років. [6, 7]. 

При вирощуванні садивного матеріалу, окрім конкретних ґрунтово- 

кліматичних умов, необхідно враховувати розмір насіння та глибину його 

насіннєвого спокою, біологію росту та живлення сіянців, відношення деревних 

порід до різних умов навколишнього середовища – тепла, світла, вологості і 

родючості ґрунту. Ці специфічні для кожної породи відмінності і визначають 

особливості вирощування сіянців. Сіянці дуба бажано вирощувати на родючих 

структурних ґрунтах. Жолуді найкраще висівати навесні у добре зволожений 

ґрунт. Якщо на площі раніше дуб не вирощували, необхідно на кожний метр 

посівної борозенки вносити до 100 г ґрунту, взятого з дубових насаджень, або 

чисту культуру мікоризних грибів. Осінні посіви дуба потребують захисту від 

гризунів і здійснення заходів проти вимерзання жолудів і пошкодження сходів 

заморозками. При вирощуванні сіянців важливо своєчасно знищувати бур’яни, 
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розпушувати ґрунт і проводити заходи по боротьбі з борошнистою росою. Для 

одержання добре розгалуженої кореневої системи корені підрізають після 

появи першої пари листочків. Підрізку коренів виконують на 4-6 см нижче 

глибини загортання жолудів, після чого сіянці поливають. Стандартних 

розмірів сіянці досягають, як звичайно, в однорічному віці. Викопувати їх 

можна як восени, так і навесні [8]. 

Жолуді після зберігання у траншеях або погребах сортують флотаційним 

способом у воді, видаляють спливаючі, пусті, пошкоджені та висівають в 

борозенки завширшки 6–7 см з розширеним та ущільненим дном, щоб не було 

скупченості жолудів. Ширина міжрядь – 30 см. Жолуді I класу якості мають 

технічну схожість 85%, ІІ – 70%, ІІІ – 50%. При висіванні жолудів І класу якості 

при такій нормі необхідно висівати 45–50 шт. жолудів на 1 пог. м рядка. 

Загортання жолудів у борозенках проводять на глибину 3–4 см розпушеним 

субстратом з наступним його ущільненням. З моменту висівання жолудів 

необхідно проводити щоденний дрібнокрапельний полив з нормою витрати 

води – 2,5 л/м2, орієнтовно до середини липня, після чого частоту та 

інтенсивність поливу скорочують. До цього строку, коли у сіянців вже 

сформуються 2 прирости за висотою, необхідно поступово здійснювати зняття 

плівкового покриття з теплиці з метою адаптації сіянців до природних умов. У 

подальшому полив здійснюється в залежності від погодних умов. 

У сходів дуба після утворення справжніх листків необхідно проводити 

підрізку стержневого кореня на глибині 10–12 см. Підрізка кореня сприяє 

уповільненню росту сіянців за висотою, потовщенню стовбурця та розвитку 

мичкуватої кореневої системи. Відразу після підрізки слід обов’язково провести 

зрошення посівів. 

При вирощувані однорічних сіянців дуба звичайного в теплицях 

збережуваність сходів до кінця вегетації складає 90–97%, вихід стандартних 

сіянців – практично 100%, кількість стандартних сіянців на 1 м2 теплиці у 

середньому 90 шт. [3]. 
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Сіянці дуба звичайного із закритою кореневою системою доцільно 

вирощувати в індивідуальних контейнерах з оболонкою із мілкосітчастої 

полімерної тканини завтовшки 17–19 мікрон (агроволокна). Розмір контейнера: 

висота – 25 см, діаметр – 8 см, об’єм – 1250 см3. Днище контейнера конічної 

форми (для запобігання висипанню субстрату при заповненні контейнера та 

при транспортуванні), діаметр отвору в днищі – 4–5 см . 

Використання посадкового матеріалу із закритою кореневою системою є 

одним з перспективних напрямків штучного лісового господарства. Це 

пов’язано з радикальними змінами в агротехніці вирощування посадкового 

матеріалу та значними змінами в технологіях виробництва лісових культур. 

Агротехніка вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою 

системою включає наступні етапи: 

 Стратифікація; 

 Хімічна обробка насіння 

 Підбір поживного субстрату 

 Підбір контейнера та висів в нього  

 Догляд в контейнері 

 Посадка лісових культур 
Стратифікація насіння  — це передпосівна підготовка насіння з метою 

прискорення проростання. Застосовується головним чином для 

важкопророщуваного насіння деревних (плодових, лісових, декоративних) 

порід і деяких лікарських рослин. Насіння перешаровують вологим субстратом 

(пісок, ошурки, торф'яна крихта, мохи), а потім витримують при зниженій 

температурі (1—5 °С) і вільному доступі повітря. На 1 частину насіння беруть 

3-4 частини субстрату. Стратифікація насіння триває від одного до декількох 

місяців [10]. 

Перед висівом насіння проходить хімічну обробку. Для інтенсифікації 

росту сіянців дуба рекомендується ряд заходів. Нижню третину контейнера 

заповнюють субстратом, змішаним із суперабсорбентом-вологонакопичувачем 
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«Теравет-400» із розрахунку 1–2 г на контейнер, після чого контейнер 

заповнюють субстратом. Суперабсорбент зберігає свої властивості 

накопичувати вологу як у процесі вирощування сіянців, так і після садіння на 

лісокультурній площі [4]. 

У процесі росту сіянців їх не менше ніж тричі за вегетацію поливають 

водним розчином гумінового препарату «Гумісол-супер» із розрахунку 50–100 

мл препарату на 1 л води з нормою полива 150 мл розчину на контейнер. 

Перший полив проводять при появі масових сходів жолудів, наступні – через 

10–14 днів. 

Висновок. Вирощування посадкового матеріалу дуба звичайного із 

закритою кореневою системою має ряд переваг над вирощуванням із відкритою 

кореневою системою. Контейнери і упаковки для вирощування садивного 

матеріалу з закритою кореневою системою розділяють на висаджувані та 

невисаджувані з рослинами на лісокультурну площу. У свою чергу за формою 

їх розділяють на циліндричні, квадратні, багатогранні та ін. Широко 

застосовують місткості, з’єднані у блоки або сотоподібні касети, які при 

складанні набувають вигляду пакета. Вони зручні для зберігання, 

транспортування і механізованого вирощування. 
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Сучасний стан господарської діяльності підприємств  
лісової галузі на Житомирщині 

 

Анотація. В статті наведений сучасний стан та характеристика 

діяльності підприємств у лісовій галузі. 

Ключові слова: підприємництво, лісогосподарський комплекс. 

Мета роботи – вивчення сучасного стану та проблем розвитку 

господарювання підприємств лісової галузі в Житомирській області. 

Об'єкт дослідження - підприємства лісової галузі на Житомирщині. 

Метод дослідження – загальний аналіз матеріалів підприємств лісової 

галузі в Житомирській області. 

Слід зазначити, що в Україні поняття «бізнес» і «підприємництво» 

сприймаються як слова-синоніми. Сутністю підприємництва є знаходження і 

апробація чогось нового, того, чого не було раніше в структурі виробництва, 

в соціумі чи суспільстві. 

Вперше в науці  поняття «підприємництво» було введено англійським 

вченим Річардом Кантільоном (1680–1734 рр.) [1] 

Проблемами розвитку підприємництва займалися багато вітчизняних 

вчених, такі як: З. Варналій, А. Кисельов, С. Мочерний, С.Реверчук та інші. 
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Лісова промисловість України сформувалась під впливом цілої низки 

факторів. Обмеженість лісових ресурсів України помітно впливає на розміри та 

внутрішньогалузеву структуру деревообробної підгалузі, що посідає провідне 

місце в межах лісової, деревообробної та целюлозно–паперової індустрії [4]. 

Лісопромисловий комплекс України — це сукупність підприємств, 

пов'язаних з вирощуванням і переробкою (до одержання кінцевої продукції) 

лісової сировини. До його складу входять: лісове господарство, 

лісозаготівельна промисловість, деревообробна, целюлозно-паперова  

промисловість лісохімічна і гідролізна промисловість. Як відомо, лісові ресурси 

України дуже обмежені і забезпечують власні потреби лише на 20-25%. До 

лісових ресурсів відносять, крім деревних, технічні, харчові, кормові та інші 

ресурси, а також корисні властивості лісу – водоохоронні, захисні, 

кліматорегулюючі, санітарно-гігієнічні, оздоровчі тощо. Ліси в Україні 

відіграють переважно ґрунтозахисну, водоохоронну роль, служать “легенями” 

великих міст. Лісистість території держави досягає лише 15,9 %, тай 

розміщення лісів дуже нерівномірне. Обсяг заготівель лісу, що ведуться на 

Україні, не задовольняє потреби країни, які забезпечуються частково за рахунок 

поставок з Росії та Білорусії. Величезних збитків галузі завдала аварія на 

Чорнобильській АЕС, що вивела з народного господарства значну частину 

лісових ресурсівУкраїни. [1] 

Характеристика галузевого складу лісопромислового комплексу наведена 

в таблиці 1.  

Аналізуючи склад лісопромислового комплексу на Житомирщині, можна 

сказати, що найбільш споживаною із галузей є меблева. Найбільші 

підприємства з виробництва меблів розташовані в таких містах як: м. Житомир, 

м. Бердичів, м. Малин, м. Новоград-Волинськ  та таких районах як: 

Житомирський, Баранівський, Коростишівський, Бердичівський, Овруцький. 

Також на Житомирщині поширена деревообробна галузь виробництва, яка 

здійснює: первинну обробку   деревини  (лісопильне, шпалопильне),  вторинну  
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обробку деревини (паркетне, фанерне, меблеве, деревостружкових плит, 

сірників, стандартних будинків і деталей та ін.), хіміко-механічну переробку 

деревини (деревоволокнистих плит, деревних пластиків). Найбільші 

підприємства розташовані в м. Житомир, м. Чуднові, м. Малин, м. Овручі,  

м. Коростень, смт.Романів та інших. 

Однією з найбільших підприємств целюлозно-паперової промисловості є 

Фабрика банкнотного паперу Національного банку України в м. Малині, яка 

виготовляє банкноти, різні види цінних паперів і документів суворої звітності  

(облігації внутрішньої національної позики, розрахункові і грошові  

чеки Національного банку України, приватизаційні сертифікати, марки 

акцизного збору на тютюнові вироби і алкогольні напої, сувенірні поштові 

марки). Всі цінні папери мають сучасні засоби захисту від підробки. 

Висновки. Отже, можна сказати що в Житомирській  області розвинені 

підприємства лісової галузі, проте основними проблемами розвитку лісової і 

деревообробної промисловості залишається  дефіцит сировини та 

її некомплексна переробка. Тому важливими напрямками розвитку лісо 

виробничої галузі є раціональне використання власних лісових ресурсів, 

модернізація підприємств з метою налагодження комплексної переробки 

деревини і зведення до мінімуму шкідливих для природи відходів.  
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Педагогічні умови  формування екологічної компетентності 
майбутніх спеціалістів лісового господарства 

 

Анотація. У статті висвітлюються окремі аспекти навчально-

виховного процесу в  коледжі. Серед провідних форм і методів розглянуто 

лекцію, семінар, лабораторно-практичне заняття, практика, які мають за 

мету не лише «озброєння» студентів новими екологічними знаннями, а й 

формування екологічно компетентної особистості, тобто такої, яка здатна 

керуватися здобутими знаннями, сформованими цінностями та досвідом, 

приймати виважені екологічно доцільні рішення у своїй професійній роботі. 

Ключові слова: компетентність, інтерактивні методи, лекція, семінар, 

лабораторно-практичне заняття , практика.          

        Становлення України в міжнародній спільноті передбачає якісні зміни у 

змісті і методах освіти, яка має орієнтуватись на пріоритети збалансованості в 

суспільному розвитку.  Підготовка висококваліфікованих фахівців  лісового 

господарства - є одним з важливих і необхідних завдань екологічної освіти, 

засобом перебудови суспільства відповідно до вимог збалансованого розвитку. 

Важливу роль у виконанні цього завдання відіграють коледжі та 

технікуми, оскільки у них створюються  необхідні умови для вільного розвитку, 

формування стійкої екологічної позиції та професійної компетентності 

майбутніх лісників. Їх виховний аспект  передбачає підготовку фахівців, які 
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безпосередньо взаємодіють з природою і приймають рішення,  щодо екологічної 

безпеки лісогосподарського виробництва. Професійна екологічна 

компетентність виступає інтегрованим показником якості освіти. Проблема 

покращення професійної підготовки студентів-лісників до здійснення 

виробничої діяльності, має соціальну значущість, та необхідність впровадження 

в систему освіти компетентісного підходу, що  визначає актуальність розробки 

педагогічних технологій формування екологічної компетентності майбутніх 

спеціалістів лісового сектору. Саме ці питання  визначають актуальність та 

доцільність даної проблеми на сьогоднішній день. Тому налаштованість 

студентів  до професійного вивчення, екологічної та інших супутніх проблем є 

сприятливою для формування їх екологічної компетентності.  

Метою цієї статті є з’ясування процесуального забезпечення формування 

екологічної компетентності студентів - лісників коледжу. 

          На нашу думку, серед основних форм та методів організації навчально-

виховного процесу є лекція. Незаперечним є те, що для активізації лекції 

пропонується стимулювати студентів до аналізу та зіставлення фактів, 

доведення чи заперечення суджень, формулювання висновків та перевірку їх 

правильності [4]. Враховуючи це положення, для ефективного формування 

екологічної компетентності вважаємо доцільним застосування в лекції, 

проблемного методу, оскільки проблемна лекція передбачає створення і 

вирішення відповідних завдань проблемних ситуацій, професійного 

спрямування, то саме така форма лекцій є ефективною для формування 

екологічної компетентності студентів. 

Крім цього дієвою формою навчання є семінари, які передбачають 

розширення екологічних знань студентів за рахунок оволодіння студентам 

методами, засобами, прийомами навчальної роботи. Семінар, як активна форма 

навчання, на сьогодні виокремлюється і приміняться  як евристична бесіда, 

конференцію, диспут тощо. Кузьмінський А.І. визначаючи семінар, як «вид 
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навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблене 

опрацювання теоретичного матеріалу», наголошує на його практичному 

аспекті. Такий підхід передбачає застосування інтерактивних методів, які 

доцільно застосовувати для формування екологічної компетентності у 

студентів. На сьогоднішній день інтерактивна форма навчання – одна з 

прийомів інноваційних підходів до пізнавальної діяльності студентів. Це 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 

передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час 

інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися 

з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення, формувати навички 

і вміння, створювати атмосферу співробітництва, взаємодії. 

Для розвитку пізнавальної активності та творчої діяльності 

використовується робота в парах, групах, командах, навчання у грі , прес-

конференції, які доповнюють традиційні форми і методи. Такі заняття 

спонукають кожного студента до продуктивної праці, пробуджують інтерес до 

вивчення предмета, виховують наполегливість, віру в свої сили, які 

підштовхують до активної діяльності. Розв’язування головоломок, кросвордів - 

це перш за все гра, але використовуючи дидактичні ігри, вони спонукають до 

зацікавлення темою, а також  закріплення вивчених термінів та понять. 

Сучасний рівень науки і техніки потребує формуванню і виховання  творчо 

мислячих  спеціалістів лісового господарства. Важливу роль тут відіграють 

ділові ігри. 

Практичні та лабораторні заняття як правило поєднуються  та 

доповнюють один одного, зокрема Л. Б. Лук’янова  трактує лабораторно - 

практичні  роботи , як один із видів самостійно – пізнавальної діяльності 

студентів [3]. Про важливе значення лабораторно - практичних занять у змісті 

самостійної пізнавальної діяльності наголошує автор.  Це здійснюється з метою 
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оволодіння новими екологічними знаннями, а також застосування теоретичних 

знань на практиці (виконання вправ,  розв’язування задач, проведення вимірів). 

Особливою формою організації  навчально - виховного процесу в коледжах, під 

час якого закріплюються набуті на лекціях, семінарських заняттях, лабораторно 

- практичних, теоретичні знання, формується вміння спостерігати не лише 

природні об’єкти та явища, а й взаємозв’язки  людини з природою, оцінювати  

способи природокористування, виступають навчальні практики [4]. На думку 

вченої навчальна  практика – це одна  з найефективніших форм екологічного 

виховання  студентів і формування у них поведінково - діяльнісної складової 

екологічної компетентності, готовності та відповідальності. Саме під час 

проведення  практики одним із важливих завдань керівника є формування у 

студентів культури природокористування та відповідального ставлення до 

природи. Крім того, практики спонукають студентів до емоційного сприймання  

та осмислення об’єктів та явищ довкілля, що відповідають мотиваційно-

ціннісній складовій екологічної компетентності студентів-лісників. При 

проходженні студентами коледжу практики  можна стверджувати про її 

достатню екологізованість тобто наявність екологічного змісту у комплексі 

дисциплін.  

Висновки. Підводячи підсумки, можна  сказати, що серед позитивних 

умов  формування екологічної компетентності студентів лісового відділення    

коледжу, можна віднести: наявність екологічного змісту у комплексі дисциплін; 

можливість самореалізації під час семінарських і лабораторних занять; 

практичне застосування набутих знань на  практиках, саме це на нашу думку 

визначає стан сформованості екологічної компетентності і водночас дозволяє 

окреслити педагогічні умови підвищення ефективності відповідного освітньо-

виховного процесу. 
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Оцінка впливу виробництва деревних гранул на довкілля на 
прикладі ТОВ”ПеллетЕнерго-Емільчине” 

 

Анотація. У статті проаналізовано вплив виробництва деревних гранул 

на довкілля на прикладі ТОВ”ПеллетЕнерго-Емільчине” 

Ключові слова: пеллети, балансова деревина, паливні гранули, неліквідна 

деревина. 

На сьогодні відбувається зменшення запасів природних ресурсів, тому в 

світі і в Україні прослідковується тенденція до пошуку таких видів 

альтернативного палива, які зменшують шкідливі викиди в навколишнє 

середовище та знижують навантаження на природу в цілому. 

Одним із видів такого палива є деревні пеллети. Сировиною для їхнього 

виробництва можуть бути всі деревні відходи, а також відходи сільського 

господарства: солома, лушпиння соняшнику . 

Паливні гранули (пеллети) мають низку суттєвих переваг перед такими 

видами палива як газ, вугілля, мазут. Популярність гранул як «домашнього» 

палива зумовлена і тим, що тепло з деревини сприймається набагато 

приємніше, ніж тепло, одержане з мазуту або природного газу. 

Таким чином, використання біопалива, в тому числі й підприємствами 

АПК призведе до скорочення викидів СО2; зменшення залежності України від 
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джерел енергії, що імпортуються; забезпечення експорту біопалива на ринок 

ЄС та СНД; активнішого розвитку агропромислової сфери, створення робочих 

місць [1, 3]. 

Пеллети являють собою паливні гранули, виконані методом пресування 

вихідної сировини під високим тиском. Найбільш популярною сировиною для 

виробництва пеллет вважається балансова деревина: кора, залишки лісової 

деревини, гілки, викривлені стовбури дерев, неліквідна деревина, тріски, тирсу, 

деревне борошно, а також шліфувальний пил. В якості сировини для пеллет 

можуть бути також використані: торф, солома, лузга, трава, сапропель, лігнін, 

гній і послід, а також стебла кукурудзи, відходи виробництв з виготовлення 

крупи і т. д. Пеллети з тирси хвойних порід мають підвищений попит [1, 2, 4]. 

На сьогоднішній день вони поширені майже в усьому світі. Пеллети 

спочатку вироблялися тільки з відходів деревини, а також іншої неліквідної 

сировини біологічного походження. На даний момент у зв'язку з підвищенням 

попиту, пеллети виробляються з ліквідної деревини, що ставить під питання їх 

екологічність. Тим не менш, цей вид палива є відновлюваним і більш 

прийнятним у порівнянні з іншими видами викопного палива [2].  

На даний момент країни Євросоюзу нарощують виробництво і 

використання пеллет, це пов'язано з тим, що до 2020 року в рамках 

енергетичної промисловості повинно використовуватися не менше 20% 

поновлюваних енергоресурсів із загального обсягу використовуваного палива. 

З цієї точки зору пеллети є одним з найбільш перспективних видів 

поновлюваного палива. Однак при зростанні обсягів споживання пеллетованого 

палива виникає курйозна ситуація, коли для нарощування обсягу виробництва 

стає необхідним вирубувати ліси [1]. 

Господарська діяльність людини впливає на навколишнє середовище, 

погіршуючи його стан і створюючи життєво важливі для людства проблеми: 
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зміни клімату, забруднення атмосфери та гідросфери, деградація земельних 

ресурсів, зменшення генетичної розмаїтості видів, погіршення здоров'я людей. 

У процесі своєї діяльності ТОВ «ПеллетЕнерго-Ємільчине», як і будь-яке 

інше підприємство, справляє вплив на навколишнє середовище, зокрема, 

здійснює викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря у зоні його 

розміщення, кількісний та якісний склад яких наведені у таблиці 1.1. 

Основною забруднюючою речовиною, яка викидається у атмосферне 

повітря від товариства є пил деревний, сумарний викид якого становить 

15,448т/рік. З 19 листопада 2013 року ТОВ «ПеллетЕнерго-Ємільчине» був 

виданий дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

Департаментом екології та природних ресурсів ЖОДА терміном на 5 років 

Таблиця 1.1 

Кількісний і якісний склад викидів у атмосферне повітря 

№ з/п Найменування викидів Одиниці 

вимірювання 

Річна кількість 

І. Склад сировини під навісом: 

А. Вивантаження сировини з автотранспорту, пересипка; статичне зберігання тирси 

1 Пил деревний т/рік 0,00267 

Б. Викиди від автотранспорту 

1 Азоту діоксид т/рік 0,000745 

2 Азоту оксид т/рік 0,000124 

3 Сірки діоксид т/рік 0,000248 

4 Вуглецю оксид т/рік 0,1035 

5 Вуглеводні т/рік 0,01076 

ІІ. Вузол подачі сировини на дільницю виробництва гранул 

1 Пил деревний т/рік 0,0012 

ІІІ. Виробничий корпус (пневматичний транспорт сировини, теплогенератор, вузол 
фасування готової продукції) 

1 Пил деревний т/рік 15,444 

2 Вуглецю оксид т/рік 28,83 
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3 Азоту діоксид т/рік 3 

4 Азоту оксид т/рік 0,4925 

5 Сажа т/рік 0,072 

6 Речовини у завислому стані т/рік 0,00452 

7 Волога т/рік 18,009 

 

Відомо, що більшість водоймищ, річок, озер є не лише джерелами 

водопостачання, а й басейнами для скидання промислових та господарсько-

побутових стоків. Забрудненість вод розчиненими і завислими речовинами 

значною мірою визначається вмістом у воді деревини, ураженої дерево-

руйнівними грибами, що досягає інколи 15 відсотків. 

Під час виробничого процесу на підприємстві по виготовленню деревних 

паливних гранул утворюються зворотні води, що відносяться до категорії 

господарчо-побутових вод. Водним об’єктом, що приймає зворотні 

господарсько-побутові води від товариства є річка Уборть, відстань випуску до 

гирла – 270 км. 

Фактична витрата зворотних вод не перевищує затверджену витрату для 

встановлення ГДС (дані відмічені в таблиці 1.2). 

Таблиця 1.2 

Фактичні і затверджені склад та скиди речовин у зворотних водах 

№ 

з/п 

Показники складу 

зворотних вод 

Фактичні 

концент- 

рації, 

мг/л 

Фактичні 

скиди, 

г/год 

Затвер- 

джені 

допустимі 

концент- 

рації, мг/л 

Затвер- 

джені 

ГДС, 

г/год 

Скиди 

перера- 

ховані в 

т/рік 

(оціночні) 

1 Завислі речовини 5,20 0,416 15,00 1,20 0,010425 

2 БСК5 4,00 0,320 15,00 1,20 0,010425 

3 Хлорид-іони 48,28 3,862 100,00 8,00 0,069500 

4 Сульфати 41,60 3,328 150,00 12,00 0,104250 

5 Аміак (по азоту) 1,14 0,091 2,00 0,16 0,001390 
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6 Нітрит-іони 0,06 0,005 3,00 0,24 0,002085 

7 Нітрат-іони 1,40 0,112 25,00 2,00 0,017375 

8 Фосфати 1,36 0,109 3,00 0,24 0,002085 

9 ХСК 26,20 2,096 80,00 6,40 0,055600 

10 Нафтопродукти 0,05 0,004 0,30 0,02 0,000209 

11 Залізо 0,26 0,021 0,30 0,02 0,000209 

12 Сухий залишок 316,00 25,280 700,00 56,00 0,486500 

 

Із наведених даних видно, що в жодному із випадків не зафіксоване 

перевищення встановлених концентрацій показників складу зворотних вод. 

Отже, в процесі своєї діяльності ТОВ «ПеллетЕнерго-

Ємільчине»,підприємство по виготовленню деревних паливних гранул, не 

справляє негативний вплив викидами забруднюючих речовин на атмосферне 

повітря та на водний об’єкт. В жодному із випадків не зафіксоване 

перевищення встановлених концентрацій показників складу зворотних вод та 

атмосферного повітря. 

 

Використані джерела літератури 
1. Альтернативне паливо – твоя енергетична незалежність [Електронний 

ресурс]:режим доступу http://sgpinfo.org.ua/upload/br-1_color.pdf. 
2. Аналіз українського ринку палива на основі біомаси[Електронний ресурс]:режим 

доступу : http://esco.co.ua/journal/2011_7/art226.pdf. 
3. Герасименко Ю.В. Використання біопалива як ознака соціальної відповідальності 

підприємств АПК / Ю.В. Герасименко, Г.О. Пчелянська // Збірник наукових праць ВНАУ. – 
2011. - № 1(48). – Сер.: Економічні науки. – С. 232-236. 

4. Дзядикевич Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини 
/ Ю.В. Дзядикевич, Р.І. Розум, М.В. буряк // Энергосбережение • Энергетика • Энергооаудит. 
– 2011. – № 4. – С. 22 – 27. 

5. Пеллеты / Официальный сайт кампании«EKSPERA Biotrade» [Електронний ресурс]. 
–Режим доступу : http://biotoplivo.eu/pellets. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

139 

УДК 629.33 
Екологія і енергоефективність:  
проблеми та альтернативні шляхи їх вирішення 
 

Микола Володимирович Михайленко 
МЛТК, студент; м. Малин,Україна 

 Анатолій Борисович Пастух 
МЛТК, викладач; м. Малин, Україна 

 

Використання композитних матеріалів та пластмас у автомобілебудуванні 
 

     Анотація. В даній статті розглянемо останні тенденції розвитку  

автомобілебудування в світі, пов’язані з матеріалами в автомобілебудуванні, 

екологічністю, безпекою руху, будовою і конструкцією автомобілів. 

     Ключові слова: композитні матеріали, пластмаси, розвиток 

автомобілебудування, автомобіль. 

     Текст статті. Довгий час прогрес в автомобілебудуванні був безпосередньо 

пов’язаний з успіхами металургії. І хоча цей зв’язок залишається чинним і 

понині, частка полімерних матеріалів в конструкції автомобіля безперервно 

зростає і становить зараз близько 12% від загальної ваги автомобіля середнього 

класу. З пластмас виготовляють не тільки деталі салону (панелі приладів, 

рульові колеса, оббивка дверей, боковин, даху і підлоги), але і зовнішні панелі 

кузова (крила, капоти, кришки багажника), а також зовнішні декоративні 

елементи (бампери, спойлери, решітки радіатора). 

     Постійний ріст світового парку автомобілів веде до значного збільшення 

абсолютного обсягу використовування полімерних матеріалів. У зв’язку з тим, 

що сектор автомобілебудування є одним з провідних, дослідження, спрямовані 

на розширення використання пластмас і композитів, проводяться всіма 

найбільшими виробниками автомобілів (VW/Audi, DaimlerChrysler, GM, Ford, 

Renault і іншими). 

      Основними перевагами полімерів та композитних матеріалів є корозійна 

стійкість, мала вага, підвищена стійкість до утворення вм’ятин, ефективне 
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шумопоглинання і економічні переваги, завдяки можливості об’єднання 

декількох елементів в одній деталі [1, с. 54]. 

     До недоліків слід віднести високу вартість  матеріалів і труднощі повторної 

переробки деталей полімерів та необхідність спеціального дорогого обладнення 

та сировини. Слід зазначити, що ці матеріали вимагають розвинутого 

промислового виробництва та наукової бази країни. 

     Галузі застосування композитних матеріалів не обмежені. Вони 

застосовуються в авіації (обшивки, лонжерони, панелі, лопатки компресорів та 

турбін і т.д.), в космічній техніці для вузлів силової конструкції апаратів, 

панелей, у гірничій промисловості та в інших областях. Але в даній статті нас 

цікавить використання цих матеріалів в сфері автомобілебудування.  

     Нинішнє XXI століття вже можна віднести до віку композиційних матеріалів 

(композитів). Поняття композиційних матеріалів сформувалося в середині 

минулого, XX століття. Однак, композити зовсім не нове явище, а тільки новий 

термін, сформульований для кращого розуміння генезису сучасних 

конструкційних матеріалів.  

     Композитні матеріали – багатокомпонентні матеріали, що складаються з 

пластичної основи – матриці і наповнювачів, які грають зміцнюючу і деякі інші 

ролі. На сьогоднішній день автомобільними підприємствами використовується 

близько 30 кг конопель при створенні автомобіля середнього класу, причому 

спектр її застосування у зв’язку з розвитком нових технологій весь час 

розширюється. Одним з найбільш поширених матеріалів автомобільної 

промисловості ЄС є біокомпозитні матеріали з конопель, в першу чергу для 

виготовлення деталей у прес-формах. Коноплі є основною формованих 

композитів. У світовому автомобілебудуванні до недавнього часу для 

покращення технічних характеристик застосовуваних пластмас і пластику 

використовувалися волокна скла і кевлара. Однак, застосування волокон 

конопель значно зменшує собівартість, збільшуючи разом з тим міцність 
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властивості матеріалу. У біопластмаси (біопластик)  волокна рослини вводяться 

для поліпшення фізичних властивостей, таких як жорсткість, опір удару, згин і 

міцність при розтягу [4, с. 121-124]. 

     В автомобільній індустрій застосовуються дві технології виготовлення 

біокомпозитних матеріалів: 

1. Термопластичне виробництво – коноплі змішуються з поліпропіленовими 

волокнами і сформована субстанція при нагріванні під тиском приймає бажану 

форму (різновидом є лиття під тиском); 

2. Термореактивне виробництво – волокна конопель просочуються 

сполучними речовинами (епоксидними смолами або поліуретаном), 

розміщуються в необхідну форму і полімеризуються. 

     Якщо багато компаній зараз б’ються головою об стіну, розробляючи нові 

економічні двигуни і складні системи очищення відпрацьованих газів, то 

компанія «Lotus» продемонструвала те, що багато що залежить не тільки від 

«полум’яного серця», а й від самої конструкції автомобіля. Виявилося, що 

коноплі відмінно підходять для виробництва кузовів автомобілів. Адже з неї 

можна отримати легкий, жорсткий і досить міцний матеріал, який, до того ж, 

можна переробляти. А ще коноплі не ржавіють що є дуже важливим фактором. 

Пенькові волокна використовуються для виготовлення легких сидінь в 

спорткарах. Доводи британців на рахунок промислового застосування конопель 

прості і зрозумілі: ця рослина відрізняється тим, що не вимагає великої уваги і 

трудовитрат при вирощуванні і переробці, а також вона активно поглинає 

вуглекислий газ в процесі фотосинтезу. Композитний матеріал, до складу якого 

входять волокна конопель і поліефірні смоли, використовуються для 

виготовлення даху автомобіля. Друга особливість цієї деталі кузова полягає в 

тому, що в неї вмонтовано сонячні батареї. Вони виробляють додаткову 

енергію для бортової електромережі «Lotus», цим самим полегшуючи роботу 

двигуна, за рахунок чого також економиться паливо. Британські інженери 
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показали, що застосування цієї технології на інших кузовних панелях дозволить 

виробляти ще більше електроенергії [5, с. 246]. 

     Найбільше використання конопляного волокна в автомобільній 

промисловості, в даний час в Північній Америці. Конопляне волокно, як 

правило, використовується для виготовлення деталей внутрішньої обробки 

автомобіля, таких як дверна панель та віконні стовпчики. 

     Також в автомобілебудуванні використовується такий композитний матеріал 

як склопластик. Його широко використовують у виробництві зовнішніх 

панелей кузовів автобусів, тролейбусів, елементів внутрішнього інтер’єру, 

елементів аеродинамічних обводів, підкрилок, бамперів автомобілів. 

Популярність застосування склопластиків обумовлена його високими фізико – 

механічними властивостями в порівнянні з іншими композитними матеріалами. 

     Гідну конкуренцію композитним матеріалам у конструкції автомобілів 

складають пластмаси (пластик), які за останні 10 років зробили прорив у галузі 

автомобілебудування. Пластичними масами (пластмасами, пластиками) 

прийнято називати матеріали, що представляють собою композицію полімеру 

чи олігомеру з різними інгрідієнтами, що знаходяться  при формуванні виробів 

у в’язкотекучому або високоеластичному стані. В якості інгредієнтів можуть 

входити наповнювачі, каолін, слюда, деревне борошно, скляні, органічні, 

вуглецеві та інші волокна; пластифікатори, отверджувачі, стабілізатори і т.д. 

За характером сполучної речовини пластики поділяються на: а) термопластичні 

пластмаси (термопласти), які одержують  на основі термопластичних полімерів 

і б) термореактивні пластмаси (реактопласти) [2, c. 351]. 

а) Термопластичні пластмаси (термопласти) 

     В даний час в конструкції автомобілів застосовуються різноманітні 

полімери: поліолефіни, полівінілхлорид (ПВХ), полістирол, фторопласти, 

поліметілакрілат, поліаміди, поліформальдегіди,  полікарбонат, склопластики, 

фенольні пластики, поліуретани, етроли, амінопласти, волокніти, текстоліти та 
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ін. Найголовніша перевага пластиків в тому, що вони мають комплекс 

властивостей, необхідних для конкретного конструкційного елементу. А 

від того, наскільки відповідає матеріал умовам експлуатації залежить 

надійність деталі, безпека автомобіля, а також комфорт водія і 

пасажирів. Натомість пластмаси діляться на: 

 Поліолефіни - високомолекулярні вуглеводневі, одержувані 

полімеризацією відповідних олефінів (етилену, пропілену, і т.д.). У 

цих полімерах вдало поєднуються механічна міцність, хімічна стійкість, висока 

морозостійкість, низька вологопроникність і хороші діелектричні показники. 

В автомобільній промисловості з поліолефінів широко застосовуються 

поліетилени, поліпропілени, а так само різні їх модифікації.  

 Поліетилен високого тиску (ПЕВТ) - легкий, міцний, 

еластичний матеріал з низькою газо- і паропроникністю, гарний діелектрик, 

відрізняється високою хімічною стійкістю до органічних розчинників, низьким 

водопоглинанням і відмінною морозостійкістю. В автомобілебудуванні 

використовуються в основному для ізляціі електропроводів і кабелів, як 

замінник скла, для захисту металу від корозії, для виготовлення кришок 

підшипників, ущільнювальних прокладок, деталей вентиляторів і насосів, 

гайок. 

 Сополімери АБС, або АБС-пластики, мають високу механічну міцність, 

достатню тепло-, морозо-   і атмосферостійкість. Воні стійки до дій бензину і 

мастильних матеріалів.Деталі з АБС-пластика мають гарний декоративний 

вигляд.  В автомобільній промисловості вони застосовуються для виготовлення 

кожуха вентилятора обігрівача, кожухів облицювання вала керма, решітки 

радіатора, кожуха радіатора нагрівника, корпуса сопла, ручки і заслінки 

повітроводів, облицювання стійок, дверей, боковин.  

  Полікарбонат -термопластичний полімер на основі дифенілопропану, 

що випускається під назвою діфлон. Полікарбонат характеризується низьким 
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водопоглинанням та газопровідністю, хорошими діелектричними 

властивостями, високою жорсткістю. В автомобілебудуванні з полікарбонату 

виготовляють шестерні, підшипники, корпуси, кришки, клапани.  

б) Термореактивні пластмаси (реактопласти)  

     Основою всякого реактопласта становлять хімічно - затверджувальні смоли. 

Крім того, до складу реактопластів входять наповнювачі, пластифікатори, 

затверджувачі, прискорювачі або сповільнювачі. З них виготовляють несилові 

конструкції і електроізоляційні деталі. 

 Фенопласти (фенольні пластики) - пластмаси на основі 

фенолоформальдегідних смол. Відмінною особливістю фенопластів є хороші 

діелектричні показники, високі механічні властивості, низьке водопоглинання, 

хороші хімічні властивості. З прес-порошку виготовляють утримувачі фланців, 

ізолюючі втулки, шайби, ручки.  

 Текстоліти - матеріали з хорошими механічними, електротехнічними і 

теплофізичними властивостями. З текстоліт - крихти виготовляють деталі з 

хорошими механічними й антифрикційними властивостями (сальники, ролики, 

шестерні, втулки, вкладиші підшипників тощо). [3, с. 101]. 

     Висновки. Полімерні та композитні матеріали завойовують міцні позиції у 

всіх без винятку галузях промисловості і продовжують витісняти інші 

матеріали, перевершуючи їх за рядом властивостей. Що стосується більш 

віддалених перспектив застосування пластмас і композитів, то фахівці фірми 

Exel (Фінляндія) вважають, що через 20-30 років більшість автомобілів 

масового виробництва будуть цілком виготовлятися з різних пластмас та 

композитів: кузов з композитів, колеса з поліуретану, деталі салону з 

термопластів нового покоління, двигун з керамічного композиційного 

матеріалу, а еластичні елементи підвіски зі склопластику. Так що, можливо, 

скоро всі ми будемо свідками справжньої революції в автомобілебудуванні. 
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Екологічні аспекти сучасної системи інтегрованого захисту саду 
 

Анотація. Наведено результати досліджень з вивчення впливу окремих 

прийомів агротехніки та захисту саду в Лісостепу України на розвиток 

плямистостей листя яблуні. Досліджено, що на розвиток хвороб впливає 

форма крони, густота садіння дерев, строки обрізки та сучасні екологічно-

безпечні препарати. 

Ключові слова: агробіоценоз, плямистості, парша, філостиктоз, крона, 

задерніння, фунгіциди 

          Сади в Україні є традиційними агробіоценозами. Після прийняття 

християнства в Київській Русі розповсюдження отримали сади при монастирях. 

Їм передували малі сади і городи ще дохристиянської доби [1]. Садівництво 

одна з провідних галузей сільськогосподарського виробництва в переважній 

більшості природних зон України.  

         Плодові культури ростуть на одному місці тривалий час, а це створює 

стабільні спеціальні умови для розвитку певних окремих видів організмів, 

починаючи від мікроорганізмів (грибів, бактерій, вірусів), мешканців грунту, 
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комах, птахів. Чисельність та економічне значення шкідливих та корисних 

організмів, їх баланс в агробіоценозі, залежить від екологічних факторів, 

насамперед антропогенних, біотичних та метеорологічних.  

Останнім часом в умовах інтенсифікації галузі садівництва. коли на зміну 

традиційним типам насаджень приходять нові, сформовані за сучасними техно-

логіями. Де на одному гектарі розміщується часто до 3,5 тис. саджанців питан-

ня впливу агротехнічних прийомів та ефективності екологічно безпечних 

заходів захисту на розвиток плямистостей, як основного захворювання 

листового апарату яблуні є особливо актуальним [2, 3]. Протягом 2005-2017 

років в умовах господарств Центрального Лісостепу України різної форми 

власності та на базі Мліївської дослідної станції помології ім.Л.П.Симиренка 

НААНУ нами  проводилися дослідження ефективності екологічних заходів 

захисту на розвиток  плямистостей.  Наші дослідження показали, що найбільш 

поширеними та шкодочинними збудниками плямистостей листя яблуневого 

саду в регіоні досліджень є: парша яблуні та груші – збудник Venturia inaegualis 

та  філостиктоз або бура плямистість листків яблуні, основним збудником якої 

є Phyllosticta mali Prill. et Del. На ураження листків яблуні паршею та 

філостиктозом має вплив різне формування крони. Дослідження показали, що 

найменший розвиток хвороб відмічено у площинного та суперверетена. 

Струнке веретено та вільноростучий веретеноподібний кущ мали більш 

інтенсивно уражений листовий апарат, що пояснюється процесом  формування 

- не передбачено відгинання, а тільки вирізування гілок з гострими кутами 

відходження, що призводить до утворення більш густої  крони.  

При вивченні впливу схеми насадження на розвиток хвороб  виявили, 

що істотний вплив має кількість дерев у рядах та терміни проведення обрізки 

дерев. Найменше ураження листя (17,3%) спостерігали в садах інтенсивного 

типу  з схемою посадки 3,75 х 2,0 м при літньому обрізуванні дерев.  

При вивченні впливу задерніння на розвиток плямистостей листя 
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досліджено, що найменше ураження та розвиток збудників хвороб на сорті 

Ренет Симиренка спостерігалося у контрольному варіанті з чорним паром. 

При вивченні впливу ефективності фунгіцидів різної дії брали до уваги 

сучасні моносайтові високосистемні малотоксичні фунгіциди з груп 

анілінпіримідинів, стробілуринів та триазолів, кращі результати отримані у 

варіантах, де застосовували препарати Хорус, 75% WG , Флінт, 50% в.г. та 

Топаз 100 ЕС к.с. Їх ефективність склала 85,9; 82,5  і 81,8% відповідно, що до 

22,1% в середньому було вищим порівняно з еталоном. 

Висновки. 1. В умовах Центрального Лісостепу України плямистості 

листя яблуні є надзвичайно шкідливим захворюванням  листового апарату 

рослин. Встановлено, що найбільш поширеними та шкодочинними збудниками 

плямистостей листя яблуневого саду в регіоні досліджень є: парша яблуні та 

груші – збудник Venturia inaegualis та  філостиктоз або бура плямистість 

листків яблуні, основним збудником якої є Phyllosticta mali Prill. et Del. 

            2. При вивченні впливу різних форм крони на ураження листків 

досліджено, що найменший розвиток хвороб на листі був у площинного вере- 

тена та суперверетена. 

3. На розвиток хвороб впливають строки обрізування та схема садіння 

(густота дерев у ряду). Літня обрізка зменшує розвиток хвороб  в 1,5 рази по 

відношенню до зимової. 

4. Задерніння міжрядь сприяє підвищенню інтенсивності ураження 

плямистостями по відношенню до утримання міжрядь під чорним паром в 2 

рази. 

5. При вивченні  впливу ефективності фунгіцидів кращі результати 

отримані у варіантах,  де застосовували препарати Хорус, 75% WG , Флінт, 50% 

в.г. та Топаз 100 ЕС к.с. 
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Протягом всієї своєї історії людство у процесі виробництва і ведення 

домашнього господарства завжди продукувало певні обсяги відходів 

виробництва та побуту, що викликало певну проблему їх складування, 

захоронення та переробки. Інакше кажучи, протягом свого цивілізаційного 

розвитку людина як об’єкт цивілізації і як виробничий суб’єкт ровивав, 

розширював і поглиблював, не лише свій простір у культурному, технічному 

чи технологічному плані, але й нарощував обсяги відходів у процесф своєї 

діяльності і цим, як правило, негативно на навколишнє природне середовище. 

Найбільша концентрація відходів відбувалася у місцях компактного 
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проживання людей, зокрема таких великих населених пунктів як міст. 

Особливо такий вплив посилився у період індустріалізації людського 

суспільства та формування суспільства споживання. З одного боку зростання 

обсягів і темпів виробництва, а з іншого – таких же обсягів і темпів 

споживання породило проблему на всіх цивілізаційних рівнях (від локального 

до глобального) у сфері управління (поводження) твердими побутовими 

відходами та їх впливу на навколишнє природне середовище, зокрема лісових 

угідь. 

Україна також дуже гостро відчуває цю проблему, особливо в частині 

складування  та переробки твердих побутових відходів. Так, вважається, що у 

загальному сім відсотків території нашої країни зайнято під різного роду 

сміттєзвалищами (з яких близько 6,5 тис. мають статус законних полігонів 

твердих побутових відходів та близько 35 тисяч – незаконних). Для порівняння 

варто зазначити, що це дорівнює території такої країни як Данія (понад 43 тис. 

кв.км.). Щорічно полігони поповнюються на 15-176 млн. тонн твердими 

побутовими відходами [1]. Для ще більш переконливого уявлення про 

масштаби забруднення території нашої країни твердими побутовими 

відходами зазначимо, що санкціоновані полігони займають територію, яка 

дорівнює площі такої країни як Кіпр, а несанкціоновані сміттєзвалища – 

Бельгії [2]. Ще у цьому зв’язку цікавий порівняльний факт: 7% території 

України було окуповано Російською Федерацією  у результаті війни, яку вона 

розпочала у 2014 році проти нашої держави. Таким чином масштабність 

«сміттєвої» проблеми має серйозні розміри і потребує свого вирішення. 

Концентрація та складування твердих побутових відходів здійснює 

серйозний негативний вплив на всю екосистему України, зокрема на лісовий 

фонд країни. Насамперед це стосується Житомирщини, оскільки ліси в області 

займають площу 1053 тис. га і понад 70 відсотків яких знаходяться у 

півничних районах. Зокрема, найбільшу лісистість мають Овруцький та 
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Олевський райони, де вона відповідно з урахуванням державного лісового 

фонду становить 59,8% та 63,8% території цих районів [3, с. 15]. Понад 36 

відсотків території Малинського району також становлять лісові угіддя [4, с.7]. 

Вони є джерелом виробництва ділової деревини, а також є потужною 

рекреаційною системою регіону. 

Проте, на фоні негативних наслідків Чорнобильської катастрофи 

серйозну небезпеку для лісів Малинщини представляє концентрація твердих 

побутових та промислових відходів. Простежити цей негативний вплив можна 

на прикладі м.Малин, оскільки навіть прості математичні підрахунки можуть 

скласти загальну картину накопичення твердих побутових відходів на 

відповідній території. Загальна площа міста становить 6092,7 тис. га, 

населення міста у 2016 році складало 26620 осіб. При середньостатистичних 

нормах накопичення твердих побутових відходів обсягом 250 кг на особу 

протягом року загальна кількість ТПВ, що концентрується в місті становитиме 

6655 тонн. В сучасних умовах комунальні служби міста реально можуть 

утилізувати близько 2,4-2,5 тис. тонн ТПВ. Таким чином, на території міста 

залишається понад 4 тис. тонн побутових відходів, які стають джерелом 

формування стихійних звалищ та інших осередків забруднення. Частина цих 

не утилізованих відходів опиняється в парковій та лісовій зоні міста. 

На думку фахівців, найбільший негативний вплив ТПВ завдається 

земельним ресурсам. Наукові дослідження свідчать, що в 1 г поверхневого 

шару садового ґрунту у звичайних умовах можна знайти до 100 млн., а при 

застосуванні особливих методів від 1 до 5 млрд. живих організмів. Серед 

бактерій, що знаходяться у ґрунті, зустрічаються одиничні збуджувачі 

стовбняку, газової гангрени, гнійних запалень. При забрудненні ґрунту 

твердими побутовими відходами на його поверхню надходять у великій 

кількості органічні речовини, які є носіями багатьох інфекційних захворювань 

та зберігачами яєць і гельмінтів.  Обмеженість доступу повітря в масу ТПВ дає 
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можливість розвиватись гниючим процесам з виділенням неприємних на запах 

газів та парів (аміак, сірководень, індол, скатол, метилмеркантан, фосфористий 

водень), що здатні при відповідних концентраціях токсично впливати на 

організм людини. Ступінь забруднення ґрунту органічними речовинами може 

бути посереднім показником забруднення його гельмінтами та 

мікроорганізмами. У процесі самоочищення ґрунту кількість і характер 

органічних сполук в ньому поступово змінюється – відбуваються процеси 

гуміфікації та мінералізації цих речовин. Темпи самоочищення залежать від 

стану ґрунту, характеру та масштабів забруднення твердими побутовими 

відходами. За несприятливих умов (масивне забруднення, погана аерація) 

відходи можуть не розкладатися багато років. Тут достатньо зауважити, що у 

верхньому шарі відходів на глибині до трьох метрів знешкодження 

завершується через 15-25 років, в більш глибоких шарах цей процес триває ще 

повільніше – 50 і навіть 100 років. Фахівці підрахували, що для повного 

розкладу консервної банки потрібно понад 100 років, а такої ж банки, яка 

виготовлена з тонкого алюмінієвого листа приблизно, 500 років. Розклад 

поліетиленових торбинок, які сьогодні широко використовуються у побуті, 

становить близько 200 років. У ґрунті також простежується досить тривала 

життєздатність ентеровірусів. Це у свою чергу сприяє розсіюванню шкідливих 

та небезпечних бактерій  у зовнішньому середовищі і створює можливість 

епідемічного зараження населення, а також поширенню різного роду 

захворювань зелених насаджень [5, с. 45-47]. 

Такий перебіг значно послаблює рекреаційну роль лісових угідь. Це у 

свою чергу негативно впливає на позитивний образ відповідної території. 

Оскільки рекреаційні зони є привабливими для туризму, то у зв’язку із 

погіршенням якості рекреації ця сфера діяльності в регіоні стане обмеженою і 

не дозволить залучити додаткові інвестиційні ресурси в розвиток 

інфраструктури. Та саме у багатьох країнах світу державна політика розвитку 
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рекреаційних формувань здійснюється у рамках регіональних програм 

економічного розвитку, що у свою чергу сприяє розвитку такої сфери як 

туризму [6, с. 269-270]. У Малинському районі одним із перспективних 

рекреаційних об’єктів є урочище «Гамарня». Загалом регіональна програма 

може сприяти також створенню і функціонуванню комплексної системи 

утилізації, сортування та переробки ТПВ. Такий комплексний підхід дасть 

можливість зменшити негативний вплив концентрації ТПВ у населених 

пунктах міського типу на лісові угіддя. 

Висновки. Накопичення ТПВ у міських населених пунктах має 

негативний вплив на навколишні лісові угіддя, оскільки сприяє вилученню 

земельних ділянок із активного виробничого обігу, погіршує якість землі та 

водних ресурсів, сприяє розвитку інфекційних хвороб серед населення, 

розмноженню шкідників, а також погіршує загальний рекреаційний рівень 

лісових та паркових насаджень. Вирішення такої проблеми, зокрема, полягає у 

розробці та впровадженні комплексної програми в системі управління ТПВ. 
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Анотація. Однією з глобальних проблем сучасності є радіоактивне 

забруднення. Стаття містить інформацію про радіаційне забруднення річок 

Житомирської області, шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми. 

Ключові слова: водні ресурси,водозабезпеченість, водно-ресурсний 

потенціал, підземні води, поверхневі води. 

У процесі свого історичного розвитку людина поступово втрачає свою 

залежність від природи. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала 

активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав з кожним 

століттям, доки не став провідним екологічним фактором. 

Але діяльність людини, яка визначає нині обличчя нашої планети, 

поставила її перед складним вибором: або далі жити, нехтуючи законами 

природи, або ж розвивати відповідальність перед наступними поколіннями 

людей за стан нашої планети. Перелік екологічних проблем, породжених 

діяльністю людини чималий. Невирішеність цих проблем поставила людство на 

межу біосферної кризи, яка загрожує самому його існуванню. Однією з 

глобальних проблем сучасності є радіоактивне забруднення. Аварія на 

Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році,безсумнівно, була 

найбільшою атомною техногенною катастрофою за всю історію розвитку 

ядерної енергетики. Найбільше потерпіла від радіації Житомирська область. 

Житомирщина, в порівнянні з іншими областями України належить до 

регіону з низькою водозабезпеченістю. 

Водні ресурси області в основному формуються із місцевого стоку у 

річковій мережі  переважно на власній території  за рахунок атмосферних 
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опадів,  а також транзитного стоку, який надходить із суміжних областей.  Крім 

цього частина ресурсів поповнюється із підземних вод і запасів води, 

зосереджених у водоймах, озерах і болотах. 

Першочерговими завданнями сьогодення є забезпечення всебічної 

економії води, відтворення та утримання в належному стані водних ресурсів, 

запровадження для цього ефективного механізму державного регулювання 

водокористування та водовідведення. 

Всього на території області  протікає 2822 річки загальною довжиною 

більше 13,7 тис. км., з них до середніх відноситься 8(р. Тетерів, р. Случ, р. Уж, 

р. Ірша, р. Уборть, р. Ствига, р. Ірпінь та р. Словечна). 

Водність рік області досить нерівномірна і в північних районах у  

1,5-2 рази вища ніж в південних. 

Гідрографічна мережа області розміщена в межах басейну Дніпра. 

Найбільша частина області належить  до басейну правої притоки Дніпра – 

Прип’яті 54 відсотки, в басейні  Тетерева розміщено 38 відсотків її 

території,  Ірпіня – 3,5 відсотки та Росі – 4,5 відсотки.   

Для  проведення захисних заходів необхідні реальні дані про результати 

аварії та динаміки еволюції радіоекологічного стану. Для отримання даної 

інформації було проведено ряд досліджень: радіометричні вимірювання та 

аналіз річок Ірша та Візня, що належать до басейну р. Тетерів та протікають по 

Житомирській області. Аналіз води показав підвищені концентрації 90Sr у воді 

водосховища на р. Візня, у нижній її течії. В той же час досить висока частка 

завислих форм радіонуклідів у воді досліджених водних об’єктів може 

розглядатись як  позитивний фактор її самоочищення. 

Проби з р. Ірша відбирались з водосховищ або, у тому випадку, якщо 

водосховище було спущене – на  русловій ділянці, біля населених пунктів Нова 

Борова (початкова точка) і далі вниз по течії біля населених пунктів Старики, 

Шершні, Барвінки, м. Малин (кінцева точка). На річці Візня проби води 
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відбирались з водосховища поблизу населеного пункту Рудня Городищенська, 

що розташовано у її нижній течії.  

Оскільки, як уже було зазначено, басейн р. Тетерів, до якого входять 

басейни досліджених річок Ірша та Візня, розташований у зоні впливу наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС,  важливим було дослідити рівень забруднення 

води радіонуклідами. Необхідно відмітити, що вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr 

у воді р. Ірша характеризувався відносною рівномірністю. Дещо нижчими були 

концентрації 137Cs та частково 90Sr  на ділянці річки в районі населеного пункту 

Барвінки. В той же час звертають на себе увагу підвищені концентрації 90Sr на 

верхній та приплотинній ділянках водосховища на р. Візня в районі  

 

населеного пункту Рудня Городищенська. На наш погляд ці незначні 

відмінності концентрацій радіонуклідів могли бути наслідком нерівномірного 

поширення останніх у ґрунтах басейну р.Ірша. Концентрації розчиненого 90Sr 

як правило були дещо вищими від концентрацій 137Cs. Таке співвідношення 

концентрацій зазначених радіонуклідів для поверхневих вод є характерним і 

зумовлюється їх хімічними властивостями. Як відомо, 90Sr є більш 

“мобільним”, легше переходить з грунтів у рідку фазу і потрапляє до водних 

екосистем в розчиненому стані [4]. І навпаки, 137Cs досить швидко і міцно 

фіксується поглинаючим комплексом грунтів, що спричиняє нижчі 
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концентрації радіонукліда у воді водних обє’ктів порівняно зі 90Sr. Для р.Ірша 

за результатами наших досліджень середня концентрація 137Cs становила 

близько 910-3 Бк/дм3, а 90Sr – близько 110-2 Бк/дм3 а для р. Візня – близько 

910-3 Бк/дм3 та 510-2 Бк/дм3 відповідно.   

Були визначені величини мутності води річок Ірша та Візня у точках 

відбору проб та проаналізований вміст радіонуклідів у зваженій речовині. Дані 

наведені на рис. 4  відображають мутність води досліджених річок та частку 

завислих форм радіонуклідів, розраховану в процентах від їх загального вмісту. 

Було встановлено що частка завислих форм цезію у воді досліджених річок 

становила близько 27% для р. Ірша та 21% для р. Візня. Для стронцію частка 

його завислих форм становила близько 10-11% як для р. Ірша, так і для р. Візня. 

  

Слід також підкреслити добре помітне підвищення частки завислих форм 

цезію у нижній течії р. Ірша на ділянці Шершні-Барвінки-Малин. В той же час 

не спостерігалося суттєвого зв’зку між величинами мутності води досліджених 

річок та часткою завислих форм радіонуклідів. Так при незначній мутності 

води р. Ірша в районі населеного пункту Шершні (2,9 мг/дм3), частка завислих 

форм цезію перевищувала 25%.  Причиною цього можна рахувати, судячи з 

усього, природу зваженої речовини. Як відомо, найбільшою сорбційною 
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ємністю характеризуються найдрібніші частинки мінерального походження. 

Переважання таких частинок у загальному складі зваженої речовини може 

призводити до зростання частки завислих форм радіонуклідів у воді, мутність 

якої порівняно невелика. В той же час зважена речовина органічної природи, 

для якої більшою мірою характерні процеси біологічного поглинання,  дещо 

менше впливає на перерозподіл радіонуклідів між розчиненою та завислою 

формами. Саме тому частка зважених форм радіонуклідів у різних водоймах, 

що характеризуються різним режимом зваженої речовини, може суттєво 

відрізнятись.  

Таким чином, проведене дослідження р. Ірша та Візня показало 

підвищення порівняно з середніми багаторічними значеннями величини 

загальної мінералізації, дещо підвищені концентрації 90Sr у воді водосховища 

на р. Візня в районі населеного пункту Рудня Городищенська. В той же час 

досить висока частка завислих форм радіонуклідів у воді досліджених водних 

об’єктів може розглядатись як  позитивний фактор її самоочищення.  

Результати досліджень свідчать про складний, але закономірний характер 

розповсюдження радіонуклідів.  

Проаналізувавши стан радіоактивного забруднення водних систем 

Житомирської області  після Чорнобильської катастрофи, можна зробити 

висновки: 

 На сьогоднішній день основний внесок в радіоактивнезабруднення 

річок,  водосховищ,   підземних   вод   вносять   радіонукліди 

Чорнобильського походження   (Цезій-137 та Стронцій-90). 

 Зменшується змив радіонуклідів з водозбірних територій Прип'яті 

та Дніпра    до    передаварійних    показників,    це    відбувається    внаслідок 

радіоактивного розпаду. 

За останнє десятиліття встановилась позитивна тенденція зменшення 

рівня радіоактивного забруднення водних систем радіонуклідами 
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Чорнобильського походження. Необхідно продовжувати спостереження за 

водозбором з вмістом радіонуклідів з найбільш забруднених територій, 

особливо під час повеней та паводків. 

Уроки Чорнобильської катастрофи показують, що система спостереження 

повинна бути такою, щоб могла виявляти самі перші ознаки небезпечних 

ситуацій для своєчасного прийняття мір попередження небезпечної ситуації. 
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УДК 502.1 
Екологія і енергоефективність:                                   
проблеми та альтернативні шляхи їх вирішення                                                                
 

Олена Іванівна Шемет 
МЛТК, викладач-методист, м. Малин, Україна 

                                                             

Екологічне   виховання  на  уроках   математики 
 

Анотація. В статті розглядаються аспекти екологічного виховання 

студентів, пов’язані з вивченням математики на І-ІІ курсах коледжів 

Ключові слова: математика, екологічна культура, екологічне виховання                                                

Сучасний стан екології  викликає стривоженість суспільства, яке все 

більше розуміє, що розв’язання гострих екологічних проблем потребує 

адекватної підготовки населення до взаємодії з природою. Щоденне погіршення 

екологічної ситуації у світі і, зокрема в Україні, вимагає втручання урядів 

держав, громадських організацій, освітніх закладів тощо. Заходи, які 
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проводяться, мають бути не просто формальними, а дієвими та комплексними.  

В Україні розроблено та запроваджено новий стратегічний документ – 

Закон України « Про стратегію національної екологічної політики України на 

період до 2020 року», в якому до основних цілей національної екологічної 

політики, крім інших, віднесено досягнення безпечного для здоров'я людини 

стану навколишнього природного середовища і підвищення рівня громадської 

свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища. У 

документі підкреслюється необхідність сприяння впровадженню системи 

безперервної екологічної освіти та освіти в інтересах екологічно-

збалансованого розвитку для всіх вікових та професійних категорій населення.  

Предметом дослідження науковців були різні аспекти екологічної освіти. 

Наукові дослідження, присвячені екологізації різних навчальних дисциплін, 

стосуються фізики, хімії, біології, географії тощо. Існують спеціальні 

дослідження, в яких розглядається екологічне виховання студентів у процесі 

навчання математики.  

Аналіз наукових і літературних джерел з проблеми дослідження 

формування екологічної культури свідчить про те, що досить грунтовно 

досліджені окремі аспекти даної проблеми такими вченими: М.С. Швед, 

Є.Флєшар, А.Н.Некос, О.М.Дорошко, С.В.Совгіра, Т.С.Нінова, І.М.Грабовська, 

А.Н.Захлібний, І.Д.Звєрєв, І.Т.Суравєгіна, Л.Б.Лук‘янова, Г.С.Тарасенко, 

Н.А.Пустовіт, Н.Л.Магура, Н.А.Негруца та ін. 

Урок – це форма навчання і в той же час сфера, в якій, переважно, 

відбувається  виховання. Тож не варто забувати і про виховну мету уроку. При 

вивченні   математики в коледжі із  студентами І-ІІ курсів екологічне виховання 

визначено одним із завдань, спрямованих на формування в них математичних 

та ключових компетентностей на рівні, достатньому для забезпечення 

життєдіяльності, успішної самореалізації особистості у динамічному 

інформаційному суспільстві (сучасному світі) та подальшого успішного 
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опанування професією. У той же час програма з математики не містить жодних 

натяків на важливість і необхідність виховання в студентів бережливого 

ставлення до природи та оточуючого середовища, хоча змістове наповнення 

курсу має великий потенціал для ненав’язливого висвітлення таких питань. Це 

стосується таких тем: множини  чисел і дії над ними; відсотки; функції та їх 

графіки, діаграми, рівняння та їх системи, елементи статистики і теорії 

ймовірностей тощо. Студентам необхідно пояснювати і постійно нагадувати, 

що природу слід оберігати і поважати, бо в сучасних умовах необдуманого 

використання природних ресурсів подальший розвиток людства стає 

неможливим.  

Математика – це універсальна  наука, яка реально оцінює та дає 

характеристику всім подіям, явищам. Математика надає людству взагалі, а 

вченим зокрема, свої знання, які допомагають їм в реальному та професійному 

житті, робити відкриття. 

Я вважаю, що  підготовка майбутніх працівників лісового господарства 

до практичної роботи нерозривно пов‘язана з формуванням у студентів 

високого рівня екологічної культури. 

В процесі екологічного виховання  студентів, на мою  думку, для них 

найкраще підійде змістове наповнення уроку математики, яке сприятиме 

формуванню загальнолюдських цінностей, таких як екологічні, 

здоров’язбережувальні та ресурсозбережувальні. Навчання математики – це 

розв’язування задач. З метою екологічного виховання студентів пропоную 

розв’язувати задачі екологічної спрямованості – задачі, в яких міститься 

інформація про життєдіяльність людини та функціонування оточуючого 

середовища. Такі задачі мають відображати реальну ситуацію і містити 

пізнавальні відомості. Їх умови мають бути лаконічними з акцентом на 

математичний зміст і спосіб розв’язування.  

Розглянемо конкретні приклади. В темі «Стандартна форма запису чисел» 
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розглядається питання про степінь числа. На цьому уроці студентам, крім 

традиційних вправ, доцільно запропонувати завдання такого змісту.  

1. Запишіть у вигляді степеня числа, що зустрічаються в наступних 

реченнях:  

- За останні 100 років людство втратило майже 250 000 000 000 т кисню, а 

у повітря потрапило понад 360 000 000 000 т вуглекислого газу.  

- У 2014 році населення на землі перевищувало 7 174 090 000 осіб, 

зокрема у Саудівській Аравії їх проживало понад 27 000 000, у Пакистані – 

понад 196 000 000, у Японії – понад 125 000 000, у Швейцарії – понад             

8000000, в Україні – близько 46 000 000. 

Багато «сумної статистики» міститься у статті Г. О. Корінь «Екологічні 

задачі як засіб реалізації міжпредметних зв’язків» [3]. Під час вивчення різного 

виду функцій значне місце відводиться формуванню в студентів умінь будувати 

й аналізувати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, 

які вони описують, спроможності розуміти та використовувати функцію як 

певну математичну модель реального процесу. Для урізноманітнення прикладів 

функціональних залежностей можна і доцільно використовувати екологічні 

відомості. Наприклад. Для ознайомлення студентів з табличним способом 

задання функції можна скористатися експериментальними даними стосовно 

росту дерев, зокрема сосни звичайної  (Pinus silvistris) в залежності від типу 

лісу та місця їх росту, впливу навколишнього середовища.  
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Студентам пропонується проаналізувати дані таблиць, побудувати 

відповідні графіки і зробити висновки про необхідність збереження зелених 

насаджень.  

Під час вивчення алгебраїчних виразів та їх перетворень (дуже 

абстрактного матеріалу) задачі екологічного змісту доцільно пропонувати для 

повторення матеріалу з попередніх тем. Наприклад:  

1. Обчислити, скільки кубічних метрів повітря очистять від 

автомобільних вихлопних газів 25 каштанів, посаджених уздовж дороги, якщо 

одне дерево очищає зону довжиною 100м, шириною 12м, висотою 10м?  

2. Скільки вуглекислого газу вбирають зелені насадження парку площею 

8,5га і скільки при цьому буде виділено кисню, якщо 1га зелених насаджень 

вбирає за добу 280кг вуглекислого газу, виділяючи при цьому 220кг кисню? 

3. На планеті Земля проживає  більше 7 000 000 000 людей. Кожні 100 

осіб за 1 годину видихають 1 кг вуглекислого газу. Яку площу повинен займати 

ліс, щоб, перетворити цей вуглекислий газ у процесі фотосинтезу на кисень, 

якщо відомо, що за 1 год 1 га лісу поглинає 2 кг вуглекислого газу?  

Сучасний викладач  має бути не лише одним із джерел знань, а і 

менеджером освітнього процесу. Він має навчити студентів здобувати знання, 

застосовувати їх на практиці, а також працювати над тим, щоб визначені  

освітні компетентності стали надбанням кожного студента, основою для 

формування його особистісних переконань. Корисно,  студентам пропонувати 

задачі, розв’язання яких потребує статистичних даних, які в задачі не наведені. 

Такі задачі спонукають студента до пошуку відомостей в книжках чи Інтернеті. 

Це є надзвичайно корисним, адже при такому стрімкому розвитку суспільства і 

величезній кількості відомостей, завданням людини є не як найбільше 

запам’ятати, а навчитися в найкоротші терміни відшукати те, що її цікавить в 

даний момент. 

Щоб підсилити інтерес студентів до екологічних проблем, вплинути на 
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формування екологічної свідомості і світогляду студентів, викладачеві 

(вчителю) варто проаналізувати і переосмислити свій світогляд. Вчитель має 

бути переконаним у необхідності бережливого ставлення до природи, 

розглядати виховання в студентів екологічних переконань як свій громадський 

обов’язок.                                                     

В ІІ семестрі  І  курсу студенти вивчають тему «Елементи математичної 

статистики», в якій, зокрема, розглядаються різного виду вибірки елементів, їх 

характеристики та графіки (діаграми).  

 Наведемо кілька прикладів задач: 

- розподіл площі лісів України за переважаючими деревними породами; 

- динаміка площі лісового фонду України та загальних запасів насаджень; 

- лісистість  території України. 

На даний час в Україні склалася загрозлива ситуація з лісами, а саме: 

всихання насаджень, лісові пожежі, незаконні рубки тощо. Всі вищевказані 

проблеми  зображені у вигляді діаграм: 

- динаміка кількості всихаючих насаджень та їх площі; 

- питома частка насаджень сосни звичайної, що загинули через 

фітопатогенну дію судинного мікозу в розрізі лісових насаджень ДП 

«Малинське лісове господарство»;           

- динаміка  випадків лісових пожеж в Україні; 

-  динаміка незаконних рубок в лісах Держлісагентства України. 

Студенти лісотехнічного коледжу мають знати основні характеристики 

лісового фонду, ця інформацію показую у діаграмах, ( разом із студентами 

характеризуємо  показники, даємо їм оцінку, робимо висновки). 

На ІІ курсі студенти при вивченні площ поверхонь та об’ємів тіл 

розв’язують задачі: 

1. Знайти площу круглої плями на поверхні моря, утвореної кубометром 

вилитої нафти, якщо товщина  плівки 1 мм? 
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2. З колоди діаметром 60 см треба вирізати квадратний брус з 

найбільшою площею поперечного перерізу. 

а) Знайдіть площу поперечного перерізу бруса. 

б) Знайдіть відсоток деревини, який піде у відходи. Відходи варто надалі 

переробляти і використовувати як паливо з метою отримання теплової енергії. 

На уроках математики екологічне виховання студентів можна 

здійснювати в таких напрямках:   

- розкриття математичних закономірностей природи через вступні бесіди 

вчителя відповідно до теми уроку;  

- з’ясування ролі математики в розв’язуванні екологічних проблем;    

-  складання графіків і діаграм, які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на природу; 

- аналізу прикладів економного та ефективного використання природних 

ресурсів;  

-  розкриття математичних закономірностей певних явищ природи;  

- виховання екологічного розуміння та екологічної культури, 

відповідальності за стан навколишнього середовища;  

-  розв’язання задач з метою розуміння окремих екологічних понять, 

обробка статистичного матеріалу.  

Формування в студентів екологічних знань у процесі навчання 

математики може відбуватися в різних формах навчально-пізнавальної 

діяльності студентів: розв’язування задач, підібраних викладачем; складання 

задач студентами та їх розв’язування; виконання та складання частково-

пошукових завдань (на передбачення результатів дослідів чи наслідків дії 

екологічних факторів; на планування дослідження; на осмислення певних 

ситуацій; на пояснення ситуацій; на передбачення можливих наслідків своєї 

діяльності чи діяльності інших людей); написання екологічно-пізнавальних 

рефератів, створення презентацій даного змісту; короткі цікаві повідомлення на 
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уроці; створення емоційно-моральних ситуацій; проведення інтегрованих 

уроків; організація екскурсії; проведення пізнавальних екологічно-

математичних ігор та інших позааудиторних заходів тощо. 

Отож, як показує спілкування з викладачами та власний досвід роботи в 

коледжі, розв’язування задач екологічного змісту та цікаві коментарі до них 

викладача  викликають в студентів інтерес та пізнавальну активність, сприяють 

формуванню екологічного світобачення та природоцентризму. Використання 

екологічного матеріалу в процесі вивчення математики уможливлює 

формування у підростаючого покоління знань про оточуюче середовище та 

навичок бережливого ставлення до всього живого. Екологічне виховання тісно 

пов’язане з формуванням ціннісних орієнтацій підростаючого покоління, а тому 

є  невід’ємним компонентом освіти.  
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СЕКЦІЯ 3 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ 

І БЛАГОУСТРОЮ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

УДК 630*165.6 
Актуальність та аспекти розвитку озеленення  
і благоустрою урбанізованого середовища 

Єлізавета Сергіївна Грибович 
ЛЛТК, викладач; м. Лубни, Україна 

 

Сучасний стан та адаптивність деревних колекцій інтродуцентів парків 
міста Полтави 

 

Анотація. Наведено результати досліджень, щодо видового складу, 

продуктивності та стану інтродукованих деревних рослин в чотирьох парках 

пам’ятках садово-паркового мистецтва міста Полтави – Корпусний сад, 

Петровський парк, Полтавський міський парк, парк «Перемога». Показники 

інтенсивності росту та репродукції, якості стовбурів, 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.  

Ключові слова: інтродукція, вид, парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва, стійкість, приріст, селекційна категорія, комплексна оцінка. 

Вступ. Дендрофлору парків Полтавщини досліджувала Т.В. Панасенко 

[1], О.В. Халімон [9,10], але слід зазначити, що дослідження насаджень парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва Північнополтавської височинної області 

й дотепер мають епізодичний характер та стосуються лише окремих з них. 

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.  
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Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи було визначення 

перспективності інтродукованих видів для практичного використання в 

лісовому господарстві та озелененні на основі результатів комплексної оцінки 

за показниками, росту, розвитку та стійкості деревних рослин, представлених в 

парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва міста Полтава. 

Об’єкти та методи досліджень. Об’єктами досліджень були обрані 4 

парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва міста Полтави, в яких 

представлено найбільшу кількість інтродукованих видів (Корпусний сад, 

Петровський парк, Полтавський міський парк, парк «Перемога»). У названих 

парках було обстежено дерева видів, які за попередніми даними можуть бути 

впроваджені у лісове господарство та озеленення регіону досліджень. Для 

кожного з 5-20 дерев досліджуваних видів визначали висоту, діаметр на висоті 

1,3 м, селекційну категорію, 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 [11] такого ж віку, які 

представлені в тих самих парках, а при їх відсутності табличні дані для Quercus 

robur L. [7] .  

При визначенні стійкості інтродукованих рослин оцінювали: 

зимостійкість, посухостійкість, ступінь пошкодження комахами та ураження 

хворобами, які можуть обмежити прояв потенційних біологічних властивостей 

виду при здійсненні інтродукції, цвітіння та плодоношення. При цьому для 

оцінювання зимостійкості, посухостійкості, пошкоджень комахами та уражень 

хворобами рослин використані модифіковані нами шкали, що визначені у 

«Методиці проведення експертизи сортів...» [6] та «Методиці 

сортовипробування лісових деревних порід України» [8] (переведення 9-ти 

бальної у 5-ти бальну шкалу). Узагальнюючи отримані дані, визначено середній 

бал стійкості як середнє арифметичне між показниками морозостійкості, 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
168 

посухостійкості, стійкості до пошкодження шкідниками та ураження 

хворобами. Інтенсивність плодоношення оцінювали за шкалою 

А. А. Калініченка [4]. Для визначення перспективності видів за комплексом 

ознак використано бальні оцінки інтенсивності росту, стану та якості стовбурів 

запропоновані Н.Ю. Висоцькою [3] Лось С.А. з співавторами [5]. Якісна оцінка 

дерев базувалася на частці дерев І і ІІ селекційних категорій, які визначали за 

шкалою яка є, модифікацією шкали М.М. Вересіна [2]. 

Результати та обговорення. Дослідження виконані у 2017 році. На 

території Корпусного саду інтродукований вид Tilia europaea L. віком 175 

років, помітно переважав аборигенний вид Tilia cordata L. за показниками 

росту. За стійкістю та інтенсивністю репродукції показники були на одному 

рівні (рис.1). 
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с. 1. Комплексна оцінка інтродукованих видів в парках Полтави 

На території Петровського парку обстежені дерева Tilia europaea L., 

Ulmus carpinifolia Rupr. і Sorbus intermedia Ehrh. віком 110 років, переважають 

табличні показники Quercus robur L.за діаметром, але відстають за висотою. За 

об’ємом середнього дерева відстає лише Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. Всі 

вказані види виявили відносно високу стійкість до біотичних та абіотичних 

чинників (рис.1). 
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На території Полтавського міського парку було обстежено 11 видів 

інтродукованих дерев. Salix alba L., Populus simonii Carr. та Populus nigra var. 

Pyramidalis Spach., при незначно меншій висоті майже вдвічі переважають 

табличні показники Quercus robur L. за діаметром і втричі за об’ємом стовбура. 

Juglans nigra L.,  Juglans mandshurica Maxim. і Larix sibirica Ledeb. 

характеризуються близькими показниками діаметру і об’єму стовбура при 

незначно меншій висоті. Sorbus torminalis L. Phellodendron amurense Rupr. 

Juglans cinérea L. Platanus occidentalis L. Pinus banksiana Lamb. – поступаються 

в рості Quercus robur L. Всі вказані види виявили відносно високу стійкість до 

біотичних та абіотичних чинників (рис.1). 

В парку «Перемога» помітно перевищувала показники Quercus robur L. 

Populus nigra Spach. і характеризувалася вдвічі більшим об’ємом стовбура. 

Решта видів вирізнялися дещо меншими діаметром і об’ємом стовбура. 

Середню висоту більшу, ніж у Quercus robur L. мали Juglans nigra L. і Quercus 

rubra L. Стійкість всіх інтродукованих видів була на рівні Quercus robur L.і 

навіть вища (рис.1).  

За часткою дерев І та ІІ селекційних категорій найкращими були Larix 

sibirica Ledeb., і Quercus rubra L., Ulmus carpinifolia Rupr., Juglans nigra L., 

Sorbus intermedia Ehrh., Acer saccharinum (Carr.). Серед аборигенних видів 

Quercus robur L. вирізнявся високою якістю стовбурів на відміну від Tilia 

cordata L., дерева якої були головним чином кривостовбурні (рис.1). 

У всіх інтродуцентів відмічено ознаки репродукції. Найбільш інтенсивне 

плодоношення відмічено у Quercus rubra L., Pinus banksiana Lamb., Juglans 

nigra L., Juglans cinerea L., особливо в умовах парку «Перемоги» (рис.1).  

Висновки. За результатами комплексної оцінки песпективними для 

створення лісових насаджень є Ulmus carpinifolia Rupr. Populus simonii Carr. 

Quercus rubra L., Tilia europaea L. Sorbus intermedia Ehrh., Larix sibirica Ledeb., 
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Populus nigra var. Pyramidalis Spach., Acer saccharinum (Carr.), Acer 

pseudoplatanus L. і Juglans cinerea L.  

Для створення захисних насаджень та озеленення крім вказаних у 

попередньому пункті видів перспективними також є Pinus banksiana Lamb., 

Juglans cinerea L., Sorbus torminalis L. і Platanus occidentalis L Phellodendron 

amurense Rupr.і Sorbus torminalis L. 
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УДК 712.4:378.094:504.006 
Актуальність та аспекти розвитку озеленення 
і благоустрою урбанізованого середовища 

Наталія Миколаївна Кочина, 
ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж  

імені І.Я.Франка», викладач; м. Коростишів, Україна  
 

Озеленення території навчального закладу як чинник екологічного 
виховання студентів педагогічного закладу 

 

Анотація. Стаття присвячена проблемі використання природи як 

засобу екологічного виховання та формування екологічної компетентності 

студентів- майбутніх вчителів. Розглянуто успіхи навчального закладу в 

озелененні території закладу та роль залучення студентської молоді до 

процесу озеленення.  

Ключові слова: озеленення, екологічне виховання, екологічна свідомость, 

екологічна компетентність. 

Проблеми озеленення населених місць в Україні традиційно ніколи не 

залишалися поза увагою суспільства. Це засвідчується станом справ з 

озелененням як у великих містах, так і в невеликих селищах, для більшості із 

яких впродовж багатьох років притаманні зразкове зелене вбрання і 

благоустрій. Характерною ознакою сучасної доби стало поглиблення інтересу 

громадськості до проблем озеленення. Це пояснюється не тільки сучасним 

станом екологічної ситуації, так і зростаючим визнанням неоціненної ролі 

рослин у житті людини. 

Сучасні вимоги до комфортної життєдіяльності людини потребують 

нових критеріїв якості навколишнього простору. Ці критерії формуються під 

впливом потреб до естетичного задоволення, екологічної безпеки та гармонії з 

природою. Тому значно зросла увага до проблем благоустрою територій, 

зокрема закладів освіти.  

Планування, проектування та створення будь-яких форм озеленення за 

індивідуальним проектом дає можливість підкреслити індивідуальність та 

неповторність навчального закладу, зробити його несхожим на інші. Крім того, 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
172 

зелені насадження навколо закладів освіти виконують ряд функцій, а саме: 

санітарно-гігієнічну, захисну, рекреаційну, художньо-естетичну, навчально-

виховну.  

Створення садово-паркових об’єктів – це складний процес, пов’язаний з 

об’ємно-просторовою організацією території, творчим проектуванням на основі 

знань ландшафтного мистецтва, біологічних особливостей деревно-

чагарникової і трав’яної рослинності. Одним із визначальних шляхів до 

поліпшення стану озеленення по праву визнається збагачення видового складу 

озеленювальних насаджень новими швидкорослими, декоративними, 

толерантними до антропогенних впливів видами і формами рослин. 

Асортимент декоративних рослин, які можуть бути використані у зеленому 

будівництві, дуже великий – тисячі видів, різновидів, форм, сортів. Нині у 

колекціях ботанічних садів, дендропарків налічується близько 350 видів, форм, 

сортів голонасінних та 2400 покритонасінних. В озелененні використовують 

значно меншу кількість. Більша частина (близько 2/3 видів) використовується у 

парковому будівництві і лише третину - в озелененні вулиць [2].  

Сучасні навчальні заклади виконують не тільки навчальну функцію, а й 

впливають на формування світогляду вихованців, забезпечують змістовне 

дозвілля підростаючого покоління, виховують фізичні, інтелектуальні, 

моральні, естетичні якості, позитивні риси характеру. Тому зелені насадження, 

що надають закладу індивідуальні, своєрідні риси, роблять перебування в 

ньому більш комфортним, підвищують імідж закладу. 

Історія Коростишівського педагогічного коледжа імені І.Я.Франка 

нараховує майже 150 років. Коледж створений 22 жовтня 1869 року під назвою 

"Учительська семінарія Південно-Західного краю". За час існування 

накопичений великий досвід по благоустрою та озелененню території 

навчального закладу, створено багатий асортимент рослин та розроблено 

агротехніка їх вирощування, знайдено необхідні прийоми озеленення, 

специфічні для даної місцевості, визначено способи утримання зелених 
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насаджень. Площа території коледжу становить становить більше 6,5 га. 

Зусиллями адміністрації, викладачів та студентів створено своєрідний 

впізнаваний ландшафт території, що складається з квітників, парку, 

кам´янистих гірок. Зібрана колекція становить близько 100 видів та сортів 

рослин. Працюючи на території закладу. студенти знайомляться з основними 

принципами та елементами ландшафтного дизайну (ландшафтні групи, 

бордюри, рабатки, квітники, альпінарії, рокарії, кам'янисті гірки тощо. 

Серед зелених насаджень важливу роль відіграють деревні насадження - 

визнані стабілізатори життєвого середовища. Вони збагачують атмосферне 

повітря киснем, поглинають вуглекислий газ, виділяють леткі речовини – 

фітонциди, активно впливають на формування мікроклімату: збільшують 

вологість повітря, захищають від вітру і сонячної радіації. Серед листяних 

порід це каштан кінський, павловнія повстяна, горіхи грецький і 

маньчжурський,  клен гостролистий і клен-явір, дуби, липа крупнолиста, береза 

бородавчаста, верба біла ін. Для проведення фенологічних спостережень 

важливо мати види, що мають різні періоди розпускання листя, цвітіння, 

дозрівання плодів, опаданню листя тощо. 

Значна роль в оформленні деревних груп належить чагарникам, що 

створюють нижній ярус і разом із плямами багаторічників забезпечують 

плавний перехід до газонів: ялівць козацький, барбарис Тунберга, дейція 

городчаста, керія японська, жимолость-каприфоль, горобинник, калина, бузок 

звичайний й ін.); гортензія метільчата, магонія падуболиста, тамарикс, 

чубушник звичайний. Особлива роль належить квітучим рослинам. Важливо 

добрати такий видовий склад, щоб забезпечити цвітіння з ранньої весни до 

пізньої осені. Як тільки сходить сніг, першими зацвітають дрібноцибулинкові 

рослини. Ці квіти нас радують по-особливому після довгої зими. Немов вісники 

тепла, що наближається, розкривають свої ніжні, тендітні і нереально повітряні 

пелюстки назустріч сонцю крокуси, та підсніжники, щільними килимками 

вкриває квітники флокс дернистий, зацвітають нарциси, різні сорти тюльпанів, 
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гіацинти, примули, віола ін. Найпоширенішими квітками, які прикрашають 

квітники восени, є флокси, хризантеми, айстри, геленіум осінній та народні 

улюбленеці тагетси (чорнобривці). За сприятливих умов зміну барв можна 

спостерігати до випадання снігу. 

Така різноманітність протягом року дозволяє студентам - майбутнім 

вчителям вчитися проводити фенологічні спостереження, уроки - милування 

природою, сприяє формування екологічної культури особистості. 

Видатний педагог В.Сухомлинський підкреслював, що природа - 

найкращий вихователь дитячої душі. Щоб екологічне виховання не було 

безпідставним, обов’язково потрібне формування екологічної свідомості. норми 

і правила екологічної поведінки матимуть під собою тверду підставу, і стануть 

переконанням цієї людини. 

Через екологічну освіту виховується відповідальне відношення до 

природи. Все це навчає дітей бути небайдужими до природи, розвиває 

емоційний внутрішній світ, формує екологічну поведінку й етику, розвиває 

творчі здібності, а творча діяльність - одна з умов утвердження моральної 

гідності. Тому одне з головних завдань - навчити учнів бачити навколишній 

світ. Пізнання світу не тільки розумом, а й серцем В. Сухомлинський уважав 

надважливим складником розвитку особистості, проте лише у тому випадку, 

«коли маленька людина активно пізнає її [природу] і діє в ній» [4]. 

Саме з ясного усвідомлення дитиною того, що вона «діяльна клітина 

організму, що називається природою», писав педагог, має починатися освіта і 

виховання. Своє завдання педагог вбачав у тому, щоб моральні й емоційно-

естетичні багатства, сформовані у молодших дітей у процесі спілкування з 

природою, у підлітковому віці ставали найглибшою людською потребою, 

сприяли утвердженню людської гідності, щоб покоління юні «вчилося розуміти 

природу як єдине ціле, бачити єдність людини і природи».  «Краса природи,- 

говорив він, - відіграє велику роль у вихованні духовного благородства. Вона 
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виховує в душі дитини здатність відчувати, сприймати тонкощі, відтінки речей, 

явищ, порухи серця» [4 ]. 

Висновки. Залучення учнівської молоді до роботи з покращення 

зовнішнього та внутрішнього озеленення та ландшафтного дизайну території 

навчального закладу сприяє активізації пізнавальної, творчої та просвітницької 

діяльності. Саме у педагогічному закладі така робота сприяє становленню 

екологічно компетентного фахівця, що буде навчати та передавати знання та 

досвід своїм вихованцям. 
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Аналіз успішності інтродукції катальпи в умовах місце розташування 
Малинского лісотехнічного коледжу 

 

Анотація: встановлено оцінку успішності інтродукції у нових умовах 

північно-східного Полісся, ступінь стійкості до несприятливих чинників нового 

місцезростання рослин виду Catalpa speciosa Ward. 
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Актуальність проведення даних досліджень, спрямованих на детальне 

вивчення успішності інтродукції Катальпи чудової (Catalpa speciosa Ward.) в 

умовах північно-східного Полісся,України зокрема на території Малинського 

лісотехнічного коледжу підтверджується тим, що застосування інтродукованих 

видів в України складає низький відсоток (трохи більше 10% всіх). Введення 

деревних інтродуцентів в  лісові, захисні та паркові насадження повинні 

базуватися на достатньо надійних експериментальних дослідженнях, а також 

відповідності біологічних властивостей екзотів природним умовам району їх 

культивування.  

Інтродукція Catalpa speciosa Ward. в Україні вивчалась рядом науковців, 

зокрема Я. В. Кульбицький [1, с. 21], дав оцінку інтродукції катальпи на 

Правобережному Степу України. Його багаторічні спостереження показують, 

що рослини виду Catalpa speciosa Ward., не зважаючи на низькі температури 

взимку та заморозки навесні, частково пошкоджуються, але добре і швидко 

регенерують в даних умовах. Дослідження проведені Марчук О.О. [5, с. 256] в 

Степовій зоні показали, що в таких умовах Catalpa є нестійкою за 

зимостійкістю.  

Використання представників роду Catalpa Scop. в озелененні 

урбанізованих ландшафтів та можливості їх використання в системі зелених 

насаджень великих міст, в тому числі й міста Києва вивчене на недостатньому 

рівні. Хоча проведені дослідження показують, що дорослі екземпляри катальп, 

що зустрічаються у вуличних насадженнях м. Києва, є перспективними, а 

молоді рослини – досить перспективними, що доводить актуальність введення 

їх в асортимент для озеленення міст.  [2, с. 70, 3, с.50 ] 

Об'єктом наших досліджень є вид Catalpa speciosa Ward., роду Catalpa в 

умовах місцезростання території Малинського лісотехнічного коледжу. 
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Дослідження проводились протягом 2016 - 2017 років.  

Для оцінки успішності інтродукції виду Catalpa speciosa Ward ми 

використали методику інтегральної цифрової оцінки успішності інтродукції 

С.В. Сіднєвої і П.І. Лапіна [4], відповідно до якої було взято шість основних 

показників: ступінь щорічного визрівання пагонів, зимостійкість,збереження 

габітусу рослин, здатність до утворення пагонів, регулярність приросту пагонів, 

здатність до генеративного розвитку, способи розмноження досліджуваних 

рослин. Ступінь щорічного визрівання пагонів оцінювали за шкалою: 

 І. – пагони визрівають повністю на 100 % довжини (20); 

 ІІ. – пагони визрівають неповністю на 75 % довжини (15);  

 ІІІ. – пагони визрівають неповністю на 50 % довжини (10); 

 IV. – пагони визрівають неповністю на 25 % довжини (5); 

 V. – пагони не визрівають (1);  

Зимостійкість оцінювали за такою шкалою:  

І. – пошкоджень немає (25); 

II. – обмерзає менше 50 % довжини однорічних пагонів (20);  

III. – обмерзає 50-100 % довжини однорічних пагонів (15);  

IV. – обмерзають дворічні і старіші частини рослин (10);  

V. – обмерзає крона до рівня снігового покриву (5);  

VI. – обмерзає вся надземна частина (3);  

VII. – рослина цілком замерзає (1).  

Габітус рослини оцінювали за шкалою:  

І. – рослини зберігають властиву їм у природних умовах життєву форму 

(10); 

II. – більш-менш підмерзають, але відновлюють надземну частину до 

попередньої висоти і об'єму (5);  

III. – не зберігають характерну для них у природі форму росту, оскільки 

щорічно підмерзають у ранньому віці (1).  
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Пагонотвірну здатність визначали за такою шкалою: 

 І. – висока здатність (6 і більше пагонів на одному дворічному пагоні 

(5)); 

 II. – середня здатність (3-5 пагонів на одному дворічному пагоні (3)); 

 III. – низька здатність (2 пагони на одному дворічному пагоні (1)). 

Регулярність росту пагонів визначали за наявністю чи відсутністю 

щорічного приросту основних пагонів або гілок із врахуванням віку рослин 

(щорічний приріст – 5 балів, не щорічний – 2).  

Здатність рослин до генеративного розвитку визначали за такою шкалою:  

 І. – насіння визріває (25); 

 ІІ. – рослини цвітуть, але плоди не дозрівають (20);  

 ІІІ. – рослини цвітуть, але плоди не зав'язуються (15);  

 IV. – не цвітуть (1).  

Загальна оцінка інтродукції виводилася сумуванням балів. Найвища 
оцінка – 90. Залежно від загальної оцінки, визначали перспективність 
інтродукції за спеціальною шкалою (табл. 1). 

Таблиця.1.  
Шкала оцінки інтродукції деревних рослин (за П.І.Лапіним і С.В.Сіднєвою, 
1973) 
 

 

Територія Малинського лісотехнічного коледжу розміщена у зоні 

Північно-східній частині Українського Полісся. Клімат розташування коледжу 

помірно континентальний і характеризується теплим вологим літом і м'якою 

хмарною зимою. Середня річна температура  становить +6,4° С. Найбільші 

Сума балів Індекс Перспективність інтродукції 
Дорослі рослини 

I. Досить перспективні 81-90 
II. Перспективні 66-80 
III. Менш перспективні 51-65 
IV. Мало перспективні 31-50 
V. Неперспективні 11-30 
VI. Цілком  перспективні 5-10 
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морози бувають у січні та лютому і досягають мінус -30°С.  Вегетаційний 

період 195днів, від другої декади квітня до третьої декади жовтня. Пізні  

весняні заморозки на ґрунті настають приблизно 19 травня. Осінні приморозки 

починаються з 11 вересня. [6] 

На території протягом року випадає 550 – 600 мм опадів 

Сніговий покрив у своїй більшості рівномірний (33 см) і триває 95 – 110 

днів, але нестійкий через часті відлиги. Початок весняного сезону відбувається 

в середині березня, до  +5°С температура зростає до10 квітня.  

Катальпа чудова (Catalpa speciosa Ward.) належить до роду Catalpa Scop, 

родини Bignoniaceae. Реліктовий вид, який походить з Північної Америки. 

Дерево висотою 10–15 м (при сприятливих умовах до 30–40 м), з густою 

широкопірамідальною кроною і порівняно струнким стовбуром, покритим 

сірою товстою корою. Квітки двостатеві, зібрані у великі широкі волоті, 

довжиною 15–30 см, мають приємний аромат. Плоди – звисаючі стручкоподібні 

коробочки, довжиною 20–30 (45) см, залишаються на дереві всю зиму. Насіння 

широке, плоске, еліптичної форми. За сприятливих умов швидкоростуча. Для 

кращого розвитку потребує вологого і родючого ґрунту, але може рости на 

порівняно бідних піщаних і доволі сухих глинистих ґрунтах. Більш 

морозостійка, ніж інші види катальп. В міських умовах доволі стійка до пилу, 

диму і газів. [7] 

На території Малинського лісотехнічного коледжу проростають два 

екземпляри виду Catalpa speciosa Ward. віком 9 років, діаметром 13 і 22 

см., висотою 4,5м. і 7м. відповідно. Показники успішності інтродукції Катальпи 

чудової (Catalpa speciosa Ward.) на території МЛТК зведено в таблицю 2. 

Таблиця 2 

Показники успішності адаптації Catalpa speciosa Ward.  на території МЛТК  

Роки дослідження Показники 
2016 2017 

Ступень щорічного визрівання 15 15 
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Зимостійкість 20 20 
Габітус рослини 10 10 
Пагонотвірна здатність 3 3 
Регулярність росту пагонів 5 5 
Здатність рослин до генеративного розвитку 25 25 

Сума балів 75 75 
 
Висновок: Аналізуючи таблицю 2. за сумою балів можна зробити висновок, що 

вид катальпа чудова Catalpa speciosa Ward. на території Малинського 

лісотехнічного коледжу є досить перспективним для інтродукції, а також  

можна рекомендувати її введення до вуличних насаджень міста Малина. За 

використаною шкалою катальпа є перспективною рослиною для інтродукції і в 

умовах північно-східного Полісся України. 
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Вплив мікробіологічного добрива «Поліміксобактерин» на процес 
генеративного розмноження представників роду Petunia Juss.  

 

Ключові слова: мікробіологічне добриво, насіння, петунія, схожість, 

енергія проростання, розмноження.    

Петунія займає одне з перших місць за популярністю серед літників, і з 

появою нових груп та гібридів інтерес до неї збільшується. Це обумовлено 

унікальною пристосовуваністю її до різних умов вирощування, нескладністю 

агротехніки та тривалою декоративністю. 

Трудність генеративного розмноження представників роду Petunia Juss. 

обумовлена дрібністю насіння і винятковою світлолюбністю та вибагливістю  

сіянців [1]. На сучасному етапі, необхідність вдосконалення існуючих методів 

розмноження представників роду Petunia Juss. є актуальним питанням. Нами 

проведено дослідження з насіннєвого розмноження рослин на основі 

використання  нового препарату, що дає можливість підвищити схожість та 

енергію проростання - мікробіологічне добриво «Поліміксобактерин». Даний 

препарат відіграє роль стимулятора фосфорного живлення та розвитку рослин. 

Він створений на основі фосфатомобілізуючої бактерії Paenibacillus polymyxa 

КВ в 1 мл препарату міститься близько 5 млрд. спор бактерій. Позитивний 

вплив даного препарату відмічено при вирощуванні сільськогосподарських 

культур [2]. 

Дослідження і оцінка результатів проводились відповідно до ДСТУ 

7016:2009 «Насіння однорічних та дворічних квітково-декоративних культур. 

Посівні якості» [3]. Матеріалом для досліджень слугувало насіння 

представників роду Petunia Juss. з п’яти основних сортогруп на яке впливали 

розчином різної концентрації мікробіологічного добрива «Поліміксобактерин» 
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( 10%, 25%, 40%). За контроль слугували дистильована та біологічно активна 

вода. Досліди проводили в трьох кратній повторності. Проводився аналіз різних 

показників, проте основні висновки зроблені на основі показників схожості 

насіння. 

Проведення досліджень і оцінка результатів обумовлюється 

морфологічним, порівняльним, статистичним та математичним методами. 

Найвищий показник схожості насіння представників роду Петунія  

(Petunia Juss.) обробленого різними концентраціями мікробіологічного добрива, 

в середньому на 20 % вище порівняно з контролем продемонстрували сорти 

«Fortunia» F1 Blue – 78,3 %, «Tumberlina» Melissa F1 – 77,7 %, а також «Limbo» 

White F1- 96,7 %.   Найменший відсоток схожості демонструють сорти «Sonya» 

F1 Brilliant Rose та «Horizon» F1 Yellow (рис. 1).    

 

 
 

Рис. 1  Середній показник схожості насіння представників роду Петунія 
(Petunia Juss.) обробленого різними концентраціями мікробіологічного добрива 

 
Наступним показником, котрий ми аналізуємо, є енергія проростання 

насіннєвого матеріалу, тобто здатність насіння давати нормальні проростки за 
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встановлений державним стандартом термін, що є коротшим, ніж для 

визначення схожості (рис. 2). Енергію проростання насіння визначаємо на 

сьомий день обліку. Порівнюючи значення в групах прослідковується досить 

стабільна динаміка з різницею показників між результатами досліджуваних 

концентрацій препарату в межах 5%. При порівнянні показника енергії 

проростання між групами динаміка набуває певної протилежності.  

 

 

 

Рис. 2  Середній показник енергії проростання насіння представників 

роду Петунія (Petunia Juss.) обробленого різними концентраціями 

мікробіологічного добрива 

Найвища енергія проростання насіння спостерігається при 40 % 

концентрації робочого розчину, представниками групи Multiflora, наступну 

позицію з дещо меншими показниками (при тій же концентрації) розділили 

петунія Grandiflora та Floribunda. Аналогічна динаміка відслідковується і в 

поведінці насіннєвого матеріалу обробленого 25 % препаратом. Показники 

енергії проростання, за участі мало концентрованого мікробіологічного розчину 
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не мають суттєвого перевищення від рівня контролю, переважно 

спостерігається гранично мінімальне значення його.  

Отже, можна зробити однозначні висновки про результативність 

впливу мікробіологічного добрива «Поліміксобактерин» лише за умови його 

використання в високих концентраціях. 
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Газонне покриття займає близько 60 % території коледжу. У цілому є не 

однорідне і не декоративне, рослини пошкодженні хворобами та шкідниками, 

визначення яких є актуальним питанням, оскільки таким чином ми матимемо 

змогу визначити заходи для його відновлення. Об‘єктивним кількісним 

показником для визначення якості дернини є показник густоти пагонів на 

одиницю площі [1]. Для умов України розроблено шестибальна шкала оцінки 

якості дернини газонних травостою за густотою пагонів, щодо нашої  території 

то даний показник варіює між 3-ох та 4-ох балами. Паралельно з головним 

показником нами також враховувано загальну декоративність травостою, котра 
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є низькою, швидкість відростання після скошування, біологічне поєднання 

різних видів та життєвих форм, темпи розвитку в онтогенезі, довговічність. 

У ході аналізу існуючого газонного покриття території нами виявлено ряд 

шкідників та патогенних збудників хвороб. Коркова хвороба, або так звана 

«червона нитка». Вразила вузьколисті злаки, на нашу думку причиною цього 

стала рідка систематика підкормок [4]. Вона проявилася восени у вигляді плям 

побурілої трави з неправильними обрисами, які потім здобувають рожеве 

фарбування. У вологу погоду при уважному розгляді можна виявити серед 

трави  тонкі червоні нитковидні утворення. Хвороба не небезпечна, але вражені 

ділянки, доки трав’яний покрив не відновиться, виглядають не красиво [5].  

Найпоширенішими шкідниками є мурахи, котрі зазвичай живуть на 

піщаних ґрунтах  і купки викинуті ними з норок землі з’являються на газоні в 

літню жару [3]. Вони не так небезпечні для газону, як їх відходи 

життєдіяльності, але теж псують його зовнішній вигляд і заважають при 

стрижці. На газоні виявлено осередки жовтих дернових мурах, які  

ушкоджують корні трав, від чого їхні листи жовтіють. 

Наступними є личинки комарів-довгоногів (їх чисельність в наших умова 

висока), котрі відкладають яйця в дерен наприкінці літа. Восени виводяться 

личинки, які завдають найбільшої шкоди, харчуючись навесні корінням і 

стеблами рослини. У результаті на газоні з’являються плями пожовтілої або 

побурілої трави, які особливо некрасиво виглядають у посушливу погоду на 

початку літа. У тім, що газон заражений личинками довгоногів, свідчать  

шпаки, що годуються на ньому [2]. Даний факт ми перевірили провівши 

наступний експеримент: з вечора полили невелику ділянку газону й накрили 

його на ніч чорною поліетиленовою плівкою. А ранком подивилися і оцінили 

чи немає під плівкою характерних сірих або коричневих безногих личинок 

довжиною до 3-ох сантиметрів. Окрім шкідників та хвороб травостій заселений 
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величезною кількістю бур’янів, їх найменування та опис життєвої форми 

наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Асортимент бур’янів виявлених на досліджуваній території 

Найменування 
(укр.) 

Найменуван
ня (латин.) 

Життєва форма Примітка 

1 2 3 4 
Вербейник 
монетчатий 

Lysimachia 
nummularia  

Багаторічна повзуча 
трав'яниста рослина із 
пагонами, що вкорінюється 

Росте на вологих 
ґрунтах і у вологих 
місцях з 
недостатньою 
аерацією  

Вероніка 
лікарська  

Veronica 
 officinalis  

Багаторічна повзуча 
трав'яниста рослина із 
пагонами, що вкорінюється 

 
- 

Горець   
пташиний  

Polygonuma 
viculare  

Однолітня рослина  Добре виносить 
витоптування  

Конюшина  
лугова 

Trifolium  
pratense  

Багатолітник зі 
стрижневим розгалуженим 
коренем  

 
- 

Конюшина 
повзуча  

Trifolium  
repens  

Багатолітник із 
многоголовим коренем і 
розгалуженою кореневою 
системою  

 
 
- 

Жовтець 
повзучий 

Ranunculus 
repens  

Багаторічна повзуча 
трав'яниста рослина із 
пагонами, що 
вкорінюються  

Росте на вологих 
ґрунтах і у вологих 
місцях з 
недостатньою 
аерацією  

Кульбаба 
лікарська 

Taraxacum 
officinale  

Багаторічна рослина з 
м'ясистим стрижневим 
коренем 

Дуже складно 
позбутися 

Снить       
звичайна  

Aegopodium 
podagraria  

Довгокореневищна 
багаторічна рослина  

Дуже складно 
позбутися 

Щириця 
закинута  

Amaranthus 
retroflexus  

Однолітня рослина  - 

     

   Висновки. В ході дослідження проведено детальний аналіз стану трав’яного 

покриву території Малинського лісотехнічного коледжу, виділивши при цьому 
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асортимент бур’янів зростаючих на даній ділянці та фактори що впливають на 

зниження його якості і декоративності. Запропоновані нами заходи направленні 

на зниження кислотності та мінерального і органічного підживлення ґрунту. 

Після чого заплановано суцільний посів травосуміші злакових рослин до якої 

входять райграс пасовищний, костриця червона та тонконіг лучний. 
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Ключові слова: квітники, селекція, Callistephus chinensis (L.) Neеs., 

використання, сорти. 

Сучасними заходами озеленення передбачено широке використання 

різноманітного асортименту декоративних рослин, зокрема однорічних. Одне з 
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провідне місць серед однорічних квітникових культур займає айстра однорічна 

або каллістефус китайський (Callistephus chinensis (L.) Neеs).  

Callistephus chinensis (L.) Nees. – однорічна рослина, одна 

найпоширеніших по всій  території Україні декоративних культур відкритого 

ґрунту. Ареал поширення C. chinensis – Північно-Східний  Китай, південь 

Далекого Сходу Росії та північна частина Корейського півострова [2].  

У світовій колекції нараховується близько 4000 сортів C. chinensis, 

одержаних селекціонерами за останніх 200 років. У Західній Європі C. chinensis  

культивується приблизно з кінця XVII – початку XVIII ст., від неї походять усі 

сучасні сорти [1, c. 9 ]. 

Варто зазначити, що для C. chinensis селекційні роботи  широко 

розгорнуто і в Україні. Науково-дослідні роботи проводять у Національному 

ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України [4], а також в Інституті 

садівництва НААН, де колекції є  найбільшими  і нараховують  116 сортів та 

180 відбірних гібридів [5, c. 268].  

До Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні 

внесено 22 сорти C. chinensis селекції [3]. За останні 10 років було 

зареєстровано 13 нових сортів   . 

Згідно із сучасною класифікацією весь сортимент C. chinensis поділяється 

на 3 класи за формою пелюсток – Трубчастий, Перехідний та Язичковий, які в 

свою чергу діляться на 10 типів: Трубчасті, Прості, Напівмахрові, Віночкові, 

Кучеряві, Променеві, Голчасті, Напівсферичні, Кулясті, Черепитчасті. Вказані 

вище типи поділяються на 44 сортотипи і групи, що відрізняються будовою 

суцвіть, формою, розміром, габітусом рослин. Сорти одного сортотипу 

відрізняються зазвичай тільки кольором суцвіть. Також сорти C. chinensis 

поділяються на групи за терміном цвітіння: раньоквітучі і пізноквітучі; за 

висотою: низькорослі, середньорослі та високорослі; за величиною суцвіття: 

дрібноквіткові та великоквіткові. 
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Спектр використання C. chinensis в озелененні досить широкий. Сорти  

цього виду застосовують для оформлення рабаток, бордюрів, міксбордерів, для 

створення масивів, модульних квітників та як солітер. Айстрами прикрашають 

тераси, балкони.  

Особливо ефектними з C. chinensis є бордюри. Такі насадження 

створюють по контуру клумби, вздовж доріжок. Для цих цілей використовують 

карликові та низькорослі сорти айстр C. chinensis  'Оленка', C. chinensis  

'Анюточка', C. chinensis  'Піноккіо', C. chinensis  'Вікторія', C. chinensis  'Гном'. 

 Для солітерів оптимальні сорти айстр з яскравими суцвіттями – червоні, 

яскраво-рожеві, оранжеві, малинові. Це сорти C. chinensis 'Ротер Едельштейн', 

C. chinensis 'Краллен Блау', C. chinensis 'Вереснева', C. chinensis 'Голубий 

павучок', C. chinensis 'Джоконда', C. chinensis  'Рубиновые звезды'.  

Для груп і квіткових масивів краще використовувати сорти 

середньорослих айстр із густомахровими суцвіттями й прямими стеблами 

колоноподібної чи розлогої форми. Здебільшого масиви з айстр висаджують у 

великих парках, де вони створюють неповторний колорит – C. chinensis 

'Геркулес', C. chinensis  'Комета', C. chinensis 'Уникум', C. chinensis 'Виктория 

Баум.' 

Для модульних квітників краще застосовувати сорти із чіткою формою 

куща, низькі, різноманітні за кольором і формою суцвіттями – C. chinensis  

'Піноккіо Ред', C. chinensis  'Піноккіо Дарк Блу'. Найкраще поєднуються сорти 

айстр з однієї сортогрупи. Наприклад, C. chinensis 'Карликова Королівська біла' 

та C. chinensis  'Карликова Королівська синя', які входять до сортогрупи 

Карликових Королівських; також C. chinensis  'Одарка' та  C. chinensis 'Оксана', 

які входять до сортотипу Півонієподібна. Але можливе також поєднання сортів 

айстр, які належать до різних сортотипів, враховуючи при цьому поєднання 

кольорів та висоту рослин, зокрема це можуть бути такі сорти як C. chinensis 
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'Міледі Блу' (сортотип Тріумф) та C. chinensis 'Ерфуртська Карликова Кармезін' 

(сортотип Карликові Королівські). 

Висновки. Широке різноманіття декоративних ознак рослин (висота 

рослин, форма куща, форма та розмір суцвіть) та різні терміни цвітіння 

дозволяють широко впроваджувати культуру в різних типах квітників в умовах 

помірного клімату.  
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Все менше залишається місць для комфортного відпочинку людини. 

Особливо це відчувається в центральній частині великих міст. Точкова 

забудова збільшує щільність населення і часто норми за кількістю озеленення 
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на одного жителя там не дотримуються. Сучасні підходи до оформлення 

садово-паркових об’єктів дозволяють вирішувати проблеми екології без 

радикальних методів перетворення середовища. Застосування вертикального 

озеленення фасадів є цікавим, оригінальним і одночасно простим засобом 

декорування будинків [1, 2]. За допомогою рослин можна отримати значний 

декоративний ефект, що особливо актуально там, де спостерігається постійна 

нестача місця для висадки рослин. Використання вертикального озеленення 

фасадів допомагає регулювати тепловий режим внутрішніх приміщень 

будівель, дає можливість замаскувати зовні непривабливі споруди і створити 

оптимальні мікрокліматичні умови. Крім того, вертикальне озеленення має 

позитивний емоційний вплив. Можна виділити такі види вертикального 

озеленення фасадів:  

1. Суцільне декорування. У даному випадку потрібно ретельно 

передбачити формування пагонів навколо входів і вікон.  

2. Групова композиція рослин. Озеленення одиночними рослинами, 

доцільно використовувати для оформлення фасадів, що відрізняються простим 

рішенням - без лоджій або балконів, з рівномірною розбивкою простінків і 

віконних прорізів по фасаду. А при озелененні лоджій і балконів рослини 

піднімають вгору по торцевих гранях, по простінках і по огороджувальних 

ґратах балконів [3].  

3. Мобільні системи озеленення.  Це озеленення, реалізоване за рахунок 

конструктивних елементів, які можуть впроваджуватися, переміщатися, а при 

необхідності і зовсім забиратися з об’єкта [4]. Це легкомонтажні системи, що 

мають мобільний, переносний характер і дозволяють середовищу регулярно 

змінюватися, бути більш різноманітним, неоднорідним і цікавим для жителів 

міста. 

Мобільність систем озеленення досягається завдяки:  
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• можливості переміщення: еко-осередки здатні впровадитися в будь-яке 

урбанізоване середовище, бути самодостатнім елементом міста і відповідати 

всім потребам людини в нестачі природи, виконуючи рекреаційні та санітарно-

захисні функції.  

• швидке монтування (змінність): конструктивна простота, модульність 

елементів, легкість монтажу і демонтажу мобільних систем озеленення 

дозволяє в короткі терміни створити екологічно сприятливе середовище. Для 

створення і розміщення подібних систем потрібно мінімум тимчасових витрат 

та інших ресурсів. При грамотному розміщенні мобільні системи озеленення 

здатні виконувати утилітарну, естетичну та санітарно-гігієнічну ролі, а також 

урізноманітнити середовище, зробивши його індивідуальним та композиційно 

привабливим. Заходи покращення навколишнього середовища, благоустрою, 

озеленення  садово-паркових об’єктів з часом стають актуальнішими. Озеленені 

простори (садово-паркові комплекси і окремі ділянки) сучасного міста 

найчастіше об'єднані в динамічно взаємопов'язану систему. Сучасні вимоги до 

архітектурно-планувальної організації зон екологічного комфорту 

визначаються тенденцією пошуку пропозицій нових шляхів рішень зелених 

територій, а головне - вирішенням проблеми браку місця в міському просторі 

для розміщення таких зон. Питання організації зон екологічного комфорту на 

тлі динамічного розвитку міста буде набувати все більшої актуальності.  
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Анотація. У статті роглянуті розарії як експозиційно-колекційні ділянки 

для найкращої демонстрації сортів троянд і прийомів їх використання в 

озелененні. Описані особливості планування і формування розаріїв в ботанічних 

установах. Досліджено підходи до планування ділянки «Сад троянд» у 

дендропарку «Олександрія», встановлено асортимент троянд на колекційно-

експозиційній ділянці, декоративні особливості сортів та сучасний стан 

колекції. 

Ключові слова: троянди, розарій, екпозиційно-колекційна ділянка, 

інтродукція троянд. 

Рід Rosа – це складний поліморфний вид, один з найкрупніших в родині 

Rosáceae, що включає шипшини (дикорослі) і сорти троянд, виведені шляхом 

селекції. Троянди  відомі в культурі понад 5 тисяч років. Види і сорти троянд 

широко використовувалися в культури з античних часів. 

Сучасне використання троянд поєднує їх народногосподарське значення у 

медицині (виготовлення лікарських препаратів з шипшини) та косметології 

(виготовлення продукції з екстрактом пелюсток троянд, застосування ефірних 

олій дамаської, центифольної, галльської троянд). Але найпоширенішим на 

сучасному етапі є використання троянд у декоративному садівництві.  Сучасні і 

старовинні троянди об’єднані в 30 садових груп [1]. Троянди різних садових груп 

використовуються для групових, бордюрних, солітерних посадок, озеленення 
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альпінаріїв і рокаріїв,  для вертикального озеленення, у квітковому оформленні та 

ін.  

Інтродукція троянд з Близького Сходу та Східної Азії упродовж XVI-ХХ ст. 

мала величезне значення для селекції троянд та створення сучасного сортименту,  

який нараховує близько 30 тисяч сортів [2].  

В Україні велика робота по інтродукції і селекції троянд проводилася, 

починаючи з ХІХ ст. ботанічними садами - Харківським, Одеським,  

ботанічним садом Київського університету. З початку ХІХ ст. троянду 

використовують і в міських насадженнях. 

Монокультурні сади – розарії є одним з ефективних способів використання 

троянд у садах і парках. У ботанічних наукових установах розарій - це 

експозиція, де троянди займають домінуюче положення,  і  яка оформлена з 

урахуванням особливостей сучасної садово-паркової архітектури [2]. Такі 

експозиційно-колекційні ділянки мають різне планування, але підпорядковані 

головній меті - забезпеченню умов для найкращої демонстрації сортів троянд, 

придатних для масового розмноження в даній природно-кліматичній зоні, а також 

демонстрації прийомів використання троянд в озелененні [3]. На даний час розарії 

створені у багатьох ботанічних установах України - Національному ботанічному 

саду ім. М.М. Гришка, у ботанічному саду ім. Фоміна, Одеському ботанічному 

саду, ботанічному саду Чернівецького національного університету, 

Національному дендропарку “Софіївка”, державному дендропарку 

“Олександрія” та ін. Досягнуто позитивні результати в культивуванні троянд в 

різних зонах нашої країни.  

Метою нашої роботи було дослідити особливості планування і 

формування розаріїв в ботанічних установах, та встановити декоративні 

особливості сортів та сучасний стан колекції ділянки «Сад троянд» у 

дендропарку «Олександрія». 

Основними принципами створення моносадів троянд є вибір типу 
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планування, який повинен відповідати площі, конфігурації ділянки та довкілля. 

Розміри розаріїїв можуть бути різними. Їх краса і гармонійність в більшості 

залежать від художнього планування, вмілого розміщення садових груп і сортів 

роз. За типом планування розрізняють розарії регулярні, ландшафтні та з 

поєднанням регулярного та ландшафтного стилів.  

Класифікація О.Л. Рубцової [2] найбільш повно охоплює типи 

планування розаріїв, яке може бути регулярним, ландшафтним та із поєднанням 

регулярного та ландшафтного стилів. Розарії з останнім типом планування 

можуть бути з чітким просторовим розділенням: в центрі відкритий простір 

симетричної регулярної композиції з трояндами на фоні газону, навкруги масив 

дерев та кущів вільного планування (розарій в Parc La Grange, Швейцарія). Таке 

планування розаріїв доцільне у парках або ботанічних садах зі складним 

рельєфом і фоновим парковим масивом.  

З’єднання ландшафтного та регулярного типу планування в одному 

просторі може бути і таким, що відкритий простір симетричної та асиметричної 

регулярної композиції доповнюється по всій ділянці вільно розташованою 

рослинністю. Так сплановано територію розарію в  НБС ім. М.М. Гришка [4].  

В розаріях з регулярним плануванням фоном для троянд може  бути газон 

(розарій в Баден-Бадені, Німеччина), або модульні композиції з троянд без 

газону (Європейський розарій в Зангерхаузені, Швейцарія) [5]. Сучасні розарії 

часто створюються із застосуванням модульної системи квітників, що полегшує 

їх планування, облаштування і догляд за рослинами. Розарії з ландшафтним 

типом планування створюються гармонійним поєднанням у одному насадженні 

троянд різних садових груп.  

Колекційно-експозиційна ділянка «Сад троянд» у дендропарку 

«Олександрія» площею 0,20 га розташована таким чином, що не порушує 

історичні ландшафти парку. Розарій спланований у регулярному стилі, основні 

сектори якого розплановані аналогічно плануванню Саду Діани де Пуатье 
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(Франція) [6]. Партер  симетрично розділяється діагональними осями і 

складається з 8 секторів у формі трапецій. В центральній частині розарію 

влаштована кругла клумба, оформлена бордюром з самшиту. Трапецієподібні 

сектори розарію розділені на модулі прямокутної і трикутної форми. В межах 

одного модуля висаджено один або два сорти троянд. Всього під насадження 

троянд відведено 42% від загальної площі ділянки (876 м²), значну площу також 

займає газон  - 574 м² або 27%. Густа мережа доріжок дозволяє зі зручних 

позицій милуватися трояндами під час цвітіння. 

При проектуванні експозиції «Сад троянд» особлива увага приділялася 

розподіленню сортів троянд з урахуванням їх кольорової гами – сполучення та 

контрасту кольорів.  На окремих секторах представлені різні сорти троянд 

одного кольору: 1 сектор - білі, 2 сектор - світло-рожеві, 3 сектор - рожеві, 4 

сектор - темно-рожеві, 5 сектор - темно-червоні, 6 сектор - яскраво-червоні, 7 

сектор - помаранчеві, 8 сектор – жовті [6]. Кольорову основу в колекції 

складають  темно-рожеві і білі сорти троянд (32% від загальної кількості) 

В експозиції демонструються найбільш зимостійкі та стійкі до хвороб і 

шкідників сорти. На даний час в експозиційній частині розарію вирощується 5 

видів троянд: R. centifolia, R. corymbifera, R. majalis Herrm., R. rubrifolia, R.  

spinosissima L., які представлені 92 сортами.  

Відповідно до  класифікації троянд на основі стійких садових ознак, яка 

розроблена Американським товариством розоводів (ARS, 1976 р.), в даній 

колекції представлені сортові троянди в колекції представлені садовими 

групами в таких пропорціях: чайно-гібридні (Hybrid Tea) - 52 сорти (54 %), 

флорібунда (Floribunda) - 9 (9%), напіввиткі (Schrub) - 12 (12 %), виткі 

великоквіткові (Large flowered Climber) - 5 (5%), мініатюрні (Miniature) - 4 (4%), 

сучасні напіввиткі (Modern Shrub) - 3 (3%), грандіфлора (Grandiflora) - 2 (2%), 

виткі чайно-гібридні (Сlimbing Hybrid Tea) - 2 (2%), поліантові (Polyantha) - 2 

(2%), виткі (Rambler) - 2 (2%), виткі мініатюрні (Climbing Miniature) - 2 (2%), 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

197 

гібриди ругози (Hybrid Rugosa) - 1 (1%). Переважна більшість сортів 

домінуючої чайно-гібридної групи зарубіжного походження із Західної Європи 

і США.  

Перелічені сорти троянд можуть бути згруповані відповідно до більш 

модернізованої класифiкацiї О.I. Сурiної (2002) за будовою та розмірами куща 

(за габітусом), особливостями квiтки (колір, розмір, форма тощо), а також за 

використанням троянд в ландшафтному дизайні. Згідно ції класифікації 

колекція роду Rosa на колекційній ділянці представлена: 

 виткими трояндами: виткі крупноквiтковi троянди, клаймiнги, виткі 

мiнiатюрнi троянди;  

 високорослими трояндами: гібриди рози ругоза, шраби; 

 середньорослими трояндами: чайно-гiбриднi, флорибунда, грандiфлора; 

 низькорослими трояндами: полiантовi, патіо; 

 карликовими трояндами: мiнiатюрнi троянди. 

З метою створення експозиції троянд з ефектом безперервного цвітіння 

підібрано сорти, що різняться між собою в строках та періодичності цвітіння 

троянд. Найбільш ранні сорти зацвітають третій декаді травня: Arthur Bell F., 

Rina Herhold Ht., Baby Banting Mіn. та Mandarin Min. (4 % від загальної 

кількості сортів). В першій декаді червня зацвітають Abraham Darby, Graham 

Thomas (English rosen), Schneewittchen F., чайно-гібридні троянди: Big Purple, 

Carina, Grand Mogul, Mainzer Fаstnacht, Polarstern, Sunblest, Vеndela та Rosarium 

Uetersen LCl. (12 %). Масове цвітіння колекційних  сортів ( до 69 %) 

спостерігається на початку другої декади червня. Найпізніше зацвітають чайно-

гібридні троянди сортів Imperatrice Farah, Paris 2000, Prima Ballerina, Sandra, 

Vivre, Конвел (7%).  Для більшості досліджених сортів характерно три хвилі 

цвітіння з загальною тривалістю 90-100 днів. Перерви між окремими періодами 

цвітіння 5-10 днів. Найбільша кількість квіток утворюється під час першого 

цвітіння. За рясністю цвітіння сорти плетистих дрібноквіткових троянд 
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('Фламментанц', 'Нью Доун', 'Вартбург') перевершують сорти інших садових 

груп. Оскільки тривалість цвітіння пов’язана з біологічними особливостями 

сорту, підбір троянд різних садових груп дозволило створити насадження з 

квітуванням від початку червня до жовтня. 

Висновки. Таким чином, колекційно-експозиційна ділянка «Сад троянд» 

за архітектурно-просторовим рішенням є садово-парковою композицією 

регулярного типу планування.  Колекційний матеріал троянд представлений 5 

видами і 12 садовими групами, переважна більшість сортів інтродуковані з 

країн Західної Європи і США. «Сад троянд» є базою для проведення 

досліджень з біології троянд, просвітницької діяльності та популяризації 

досягнень інтродукції  троянд та використання їх у ландшафтному будівництві 

в умовах даної природно-кліматичної зони. 
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Використання комп’ютерних технологій при моделюванні 

озеленення та благоустрою території 
 

Анотація. Розглянуто актуальність та необхідність застосування 

комп’ютерних технологій як вимоги сьогодення, шляхи покращення 
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ефективності процесу озеленення та благоустрою території  завдяки 

впровадженню сучасних технічних засобів, використання комп’ютерних 

програм при створенні ландшафтного дизайну. 

Ключові слова: комп’ютерні технології, озеленення, благоустрій, 

моделювання, проектування, комп’ютерні програми, ландшафтний дизайн. 

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони 

виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач вищої освіти 

є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному 

просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання 

інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок 

вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика 

система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних 

телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, подання 

інформації.  

Сучасна освіта повинна готувати людину, котра здатна жити в 

надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його 

змінність як суттєву складову власного способу життя.  

Збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання вимагає 

від сучасного педагога застосування ефективніших методів та технологій 

навчання [1, 201]. 

Комп’ютерні технології - поєднання програмних засобів, що 

реалізовують функції зберігання, обробки й візуалізації даних у певній 

організаційній структурі з використанням вибраного комплексу технічних 

засобів [2, 382]. 

На сучасному етапі в багатьох навчальних закладах, розробляються і 

використовуються як окремі програмні продукти навчального призначення, так 

і автоматизовані навчальні системи з різних навчальних дисциплін. Розвиток 

комп’ютерних технологій в останнє десятиліття надав дуже перспективні для 
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освітніх цілей технічні та програмні новинки. Сучасне навчання вже важко 

уявити без цих технологій, які дозволяють розширити області застосування 

комп’ютерів у навчальному процесі [3, 2]. 
Моделювання озеленення та благоустрою території  пов’язане з 

отриманням, обробкою, аналізом та виконанням великої кількості графічної 

інформації. До нього відносяться фотоматеріали, схеми, планування, креслення 

тощо. 

До недавнього часу основними методами виконання графічних матеріалів 

були: креслення, малюнок, живопис, макетування та інші види робіт, які 

виконувались виключно руками або вручну. 

Поява високорозвинених персональних комп’ютерів, створення великої 

кількості графічних програм різного призначення,  в тому числі і об’ємного 

моделювання, і спеціалізованих в області ландшафтного проектування, 

запропонували працівникові садово-паркових робіт нові, невідомі йому раніше 

можливості. 

Методами комп’ютерної графіки можливо на стадії аналізу і вибору 

рішення в короткий час змоделювати безліч варіантів, що практично 

неможливо при традиційній техніці створення об’єкту. Сучасні комп’ютерні 

графічні програми дозволяють проводити моделювання, по своїх параметрам 

наближених до фотоматеріалів. 

Розвиток технічної бази при різкому підвищенні її рівня і деякому 

зниженні цін, освіта і широке розповсюдження всесвітньої комп’ютерної 

мережі Інтернет - безперечні переваги комп’ютерної графіки привели до все 

більшого впровадження комп’ютерів у практику роботи озеленювача, 

ландшафтного дизайнера та працівника садово-паркового господарства. 

Роботи з благоустрою - це створення на ділянці всіх необхідних для 

нормальної експлуатації елементів, що становлять основу території. 

Благоустрій передбачає, що при складанні плану ділянки будуть враховані всі 

комунікації і декоративні елементи, доріжки і майданчики, газони, водойми, 
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підпірні та декоративні стінки, елементи садової архітектури, системи поливу і 

освітлення тощо. 

Бібліотеки програм для ландшафтного дизайну містять великий перелік 

елементів для благоустрою ділянки. Це лавки, вуличні ліхтарі, фонтани, дитячі 

майданчики, басейни, перголи, альтанки і безліч інших об'єктів малих 

архітектурних форм. Використовуючи їх, працівники садово-паркового 

господарства мають можливість вже на стадії проектування створити майже 

реальний тривимірний образ садиби або дачної ділянки, парку або скверу. 

Змоделювати і додати в проект всі необхідні складові благоустрою та 

озеленення можна за допомогою таких комп'ютерних програм, як Landscaping 

and Deck Designer і 3D Home Architect Design Suite Deluxe, Наш Сад Кристал 

10,0  і Realtime Landscaping Architect та інші.  

Використовуючи програми ландшафтного дизайну можна не просто 

створювати план ділянки, а й переглядати отриманий проект в режимі 3D. Ця 

можливість програм, дозволяє продивитися спроектований благоустрій, 

оцінити його позитивні сторони або недоліки, що допоможе прийняти 

оптимальне рішення [4, 37]. 

Озеленення території включає посадку різних рослин, їх гарне 

оформлення в клумби і газони. Елементи озеленення - дерева і чагарники, 

квітники, газони, плодові і пряно-овочеві культури, ліани, водні та виносні 

рослини, багаторічники і однолітні, хвойні дерева і екзотичні рослини. 

Спроектувати різні варіанти їх розміщення допоможуть комп'ютерні 

програми для ландшафтного дизайну. Потрібно лише створити проект вже 

наявної ділянки і внести в нього елементи озеленення, розташовуючи їх 

найбільш доречним чином і переглядаючи в об'ємному вигляді. В результаті 

можна зробити красивий проект, який максимально відповідає завданням і 

найкращим чином прив'язаний до місцевості та початкових умов. 
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Для внесення в проект зелених насаджень в комп'ютерних програмах 

редагування і створення ландшафтного дизайну передбачені спеціальні 

бібліотеки дерев, чагарників, рослинності, квітів [4, 39]. 

Моделювання озеленення чи благоустрою території - це складна робота, 

яка складається з наступних етапів: збір інформації; аналіз і обробка зібраної 

інформації; створення необхідних креслень і планів. 

Природно, що комп'ютерна обробка всього цього матеріалу значно 

спрощує роботу працівника садово-паркового господарства на перед 

проектному етапі. Дуже швидко можна переглянути і створити велику кількість 

можливих варіантів проекту і на основі моделювання отримати ландшафтний 

проект ділянки чи окремого його фрагмента в 3D зображенні. Це дає 

можливість створити яскравий достовірний образ ділянки. Тривимірна 

картинка дозволяє побачити майбутній ландшафтний образ ділянки, погодити 

його не тільки з архітектурою будинку, але і з сусідніми ділянками. Проект 

ділянки в режимі 3D дає можливість опрацювати всі деталі, що позбавить 

замовника від почуття невизначеності і сумнівів. 

Досить стрімкий розвиток інформаційних технологій дозволяє легко і 

просто, навіть новачку створити проект, сидячи за комп'ютером і не 

докладаючи титанічних зусиль. Існує величезна кількість безкоштовного 

програмного забезпечення для ландшафтного проектування. Internet дає 

можливість розробляти їх безпосередньо в режимі on-line.  

За версією одного із інтернет сайтів в десятку  найпопулярніших програм 

для створення ландшафтного дизайну входять: Realtime Landscaping Architect, 

Punch Home Design, SketchUp (Google SketchUp), Наш Сад Кристалл 10.0, 

FloorPlan 3D 12, Sierra Land Designer 3D 7.0, Expert Landscape Design 3D, 

Complete Landscape Designer 3, ArchiCad 17, Комплекс Autodesk 3DS Max. [5] 

Звісно, такі програми мають свої переваги та недоліки. Зокрема до 

переваг можна віднести:  
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- багаторазове редагування та маніпулювання раніше створеним 

проектом; 
- наявність великої бібліотеки рослин та МАФ; 
- зручність і швидкість у створенні, збереженні та обміні. 
Недоліками є: 

- вартість ліцензованого програмного забезпечення; 
- англомовний інтерфейс. 

Висновки. Комп'ютерні програми сьогодні допомагають нам скрізь. А 

особливо, знайшли своє застосування в моделюванні  озеленення та 

благоустрою території. Використовуючи їх, працівники садово-паркового 

господарства мають можливість вже на стадії проектування створити майже 

реальний тривимірний образ садиби або дачної ділянки, парку або скверу. 
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гарноквітучих кущів представлена 159 видами вищих судинних рослин із 44 

родів, 17 родин, 12 порядків, 1 класу та 1 відділу. Наведено кількісну 

характеристику видового складу основних таксономічних одиниць.  У спектрі 

провідних родин домінують Rosaceae (48 видів), Caprifoliaceae (20), Fabaceae 

(19). 

Ключові слова: гарноквітучі кущі, дендрологічний парк, таксон, вид,  

Садово-паркове будівництво існує як сфера культурного життя, 

використовуючи при цьому кращі досягнення різних напрямів знань і 

мистецтва. Формуючи архітектурний вигляд промислового міста, зелені 

насадження мають значну естетичну дію: привертають до себе увагу і 

створюють у людей особливе внутрішнє відчуття [2].  

Сучасні мінливі тенденції диктують свої правила у композиційній 

побудові й стилістиці паркових просторів, але щодо складових компонентів 

декоративних рослин вимоги залишаються незмінними. Головною відмінною 

рисою рослин мають виступати красиві форми і привабливе різноманіття 

забарвлення квіток, плодів і листків [3]. У цьому контексті гарноквітучі кущі 

оптимально відповідають заданим параметрам та виступають неодмінною 

складовою збагачення зелених зон населених місць. Однак, традиційний набір 

видів гарноквітучих кущів (Syringa vulgaris L, Spiraea vanhouttei (Briot) Zabel, 

Philadelphus coronarius L., Forsythia suspensа (Thunb.) Vahl.), який застосовують 

у міському озелененні, не зовсім відповідає запитам суспільства. Для 

вирішення цього питання необхідним є постійний моніторинг кількісного та 

якісного стану видів рослин конкретних урбофітоценозів.  

Мета дослідження – проаналізувати систематичний склад видів 

гарноквітучих кущів дендропарку «Олександрія». Джерелами інформації для 

отримання зведеного списку видів гарноквітучих кущів, представлених у 

колекційних фондах дендропарку «Олександрія»  виступали каталог деревних 

рослин дендрологічного парку «Олександрія» [6] та  власні спостереження. 
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Уточнення номенклатури таксонів та їх систематичного положення 

здійснювали  за міжнародними базами даних The Plant List [11] і APG III [10]. 

Окрім того, використовували вітчизняні праці цього спрямування –  

А.Л. Тахтаджяна [9], та «Дендрофлора України…» [4, 5]. Ідентифікацію 

таксонів проводили за визначниками (А.Л. Липа [7], «Определитель…» [8]).  

Гарноквітучі кущі – це категорія декоративних рослин, які привертають 

увагу своєю оригінальністю під час квітування за рахунок таких морфологічних 

ознак: розмір і забарвлення квіток чи суцвіть, запах, тривалість та рясність 

квітування [1]. У дендропарку «Олександрія» з 1959 р. формують формують 

колекційну ділянку гарноквітучих чагарників –  «Фрутіцетум». За результатами 

опрацювання літературних джерел і власних досліджень рослинного 

різноманіття дендропарку встановлено, що категорія гарноквітучих кущів 

представлена 159 видами, що належать до 44 родів, 17 родин, 12 порядків, 1 

класу, 1 відділу. Найбільш широко представлена родина Rosaceae (за рахунок 

рослин видів родів Rosa та Spiraea), до якої належать 48 таксонів видового 

рангу. Натомість, деякі родини представлені лише одним родом і видом – 

Tamaricaceae, Grossulariaceae, Paeoniaceae, Staphyleaceae та Linnaeoidaceae. У 

спектрі провідних родин дослідної категорії родини: Fabaceae (19 видів, 12 %), 

Caprifoliaceae (20; 12,6 %), Rosaceae (48; 30,2 %). Серед досліджених видів 

рослин  – 19 представників аборигенної флори (зокрема,  Cotinus coggygria 

Scop., Ligustrum vulgare L., Rosa canina L., Sambucus nigra L. та ін.) і 140 – 

інтродуковані. Виявлено 26 видів з внутрішньовидовими таксонами 

(різновидами, формами, сортами). 

Висновки. Таким чином, аналізуючи систематичну різноманітність 

категорії гарноквітучих кущів державного дендрологічний парку „Олександрія” 

НАН України встановили, що вона характеризується  досить високим 

показником видової  репрезентативності.  
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Дендропарк "Олександрія" є перлиною садово-паркового мистецтва не 

тільки України а й Європи. Розташований в м. Біла Церква у 80 км на південь 

від Києва. Він розташований у північно-східній частині Правобережного 

Лісостепу України на висоті 80–106 м над рівнем моря . 

Парк був заснований Александрою Браницькою. Землю, на якій 

розташований парк, її чоловік Ксаверій Браницький, отримав в 1774 році від 

польського короля Августа Станіслава Понятовського у нагороду за 

придушення хвилі селянсько-козацьких повстань — Коліївщини.  

В 1788 році було розпочато створення парку. Автором генерального 

плану забудови парку став французький архітектор Мюффо. Пізніше в парку 

працювали архітектори та садівники Ботані, Станге, Бартецький, Вітт, Єнс, які 

втілили в життя проект генплану та заклали основу паркових композицій, 

використовуючи існуючий лісостеповий ландшафт. Ця територія мала перепад 

висот 26 метрів і була розчленована трьома меридіально розміщеними ярами з їх 

відгалуженнями.  Ці яри були створені потужними джерелами, що дозволило  

створити у парку систему ставків.  

Парк закладали, використовуючи природні дубові насадження, які було 

збагачено інтродуцентами.  Олександра Браницька казала: «Люблю не садить, а 

строить – одно тяжелее другого» і не шкодувала коштів на закупку 

декоративних рослин. Садівники завозили багато рослин для парку з Польщі, 

інших країн Європи й світу, збагачуючи видове і формове різноманіття 

дендропарку інтродуцентами.  

Одночасно зі створенням паркових насаджень почалося будівництво 

резиденції та інших архітектурних споруд.  

Назву парку отримав на честь першої власниці — «Олександрія». 

Парк набував своєї краси з кожним роком. Було закуплено велику 

колекцію скульптур, які прикрашали будівлі і алеї парку. Розквіт парку тривав 

до 1861 року, доки реформа не скасувала кріпацтво, позбавивши Браницьких 
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безкоштовної робочої сили. Із того часу розвиток парку «Олександрія» 

уповільнився. Практично до 1917 року в ньому виконувались роботи, пов'язані 

тільки з доглядом вже наявних об'єктів. Після скасування панщини, коли за 

роботу стало потрібно платити, художній образ парку щораз гіршав. Занепадала 

дорожня мережа, протоки островів замулювалися, острови зливалися з берегом, 

павільйони пошкоджувалися й не відбудовувалися.  

Під час громадянської війни 1918-1921 рр. парк зазнав величезних втрат. 

Більшість архітектурних споруд була повністю або частково зруйнована. З 

«Олександрії» вивезли велику кількість цінних мармурових та бронзових 

скульптур, значних збитків було завдано й парковим насадженням. 

З 1921 року «Олександрія» стає основною базою навчально-дослідного 

господарства. «Олександрія» отримує нову назву — парк ім. Ч.Г. Раковського. 

Виходячи з потреб відбудови господарства перших років Радянської влади час 

від часу, поволі «на цеглу» розбиралися зруйновані, або напівзруйновані 

споруди, вирубувалися дерева. 

У 1922 році рішенням Київського губернського комітету парк 

«Олександрія» був проголошений заповідником і до 1946 року входив до 

складу сільськогосподарського технікуму, а згодом інституту. 

Велику руйнацію принесли парку роки Другої світової війни. Ще більше 

були зруйновані архітектурні споруди, пошкоджена або зовсім знищена значна 

частина дерев. Під час німецької окупації в 1943 році було зрізано понад 3 га 

вікових дерев сосни звичайної.  

Після війни Постановою від 10 квітня 1946 року Радою Міністрів СРСР  

парк «Олександрія» було передано у підпорядкування Національної академії 

наук України. З цього часу розпочалися роботи з відбудови парку, які набули 

особливого розмаху після передачі «Олександрії» в 1953 році в 

підпорядкування Центральному республіканському ботанічному саду Академії 

наук УРСР.  
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1955 року було розроблено проект реставрації і розвитку парку. 

1957 року, під керівництвом і за активної участі Д. М. Криворучка в парку 

розпочалися реставраційні роботи. Було відновлено всі основні паркові споруди 

за винятком палацу і танцювального павільйону: головний вхід, Ротонда, 

Колона печалі, Великий водоспад, колонада Луна, Китайський і Арочний 

містки, фонтани. Одночасно були збудовані нові об'єкти — джерело «Лев», 

«Кругла альтанка», закладені нові паркові насадження. В процесі реставрації й 

розвитку рослинного комплексу було визначено ландшафтні райони парку, 

проведено комплексну оцінку природних чинників території і ландшафтна 

таксація наявних насаджень, організовано центральне планувальне ядро, 

знайдено рішення нових ділянок у поєднанні з композицією парку в цілому. 

Була впорядкована і розвинена мережа алей, забезпечені водо- і 

електропостачання, каналізація. 

Наступним етапом розвитку парку став період незалежності України. В 

цей період площа парку значно збільшилася. Так в 1998 року площа парку 

становила 201,4 га. В 1998 році до цієї території було приєднано 95,6 га лісових 

культур (урочище «Гайок») вздовж річки Рось на захід від Палієвої гори до с. 

Чмерівка.  

У 2008 році було приєднано ще 103,7 га території,  яка розташована на 

правому боці р. Рось навпроти парку, і яка має історичну назву урочище 

«Голендерня». На сьогоднішній день загальна площа дендропарку становить – 

400,7 га. Це найбільший ландшафтний парк України. 

Парк є зразком пейзажної паркової композиції, основу якої складають 

рослини, архітектурні споруди, скульптури, водна гладь річки Рось та ставків.  

Ядром парку є Велика поляна, яка має площу близько 10 га. На цій площі 

зростає 170 видів деревних рослин. Площа декоративних водойм парку (ставки 

та р. Рось) становить 21 га. Сюди входить площа 12 ставків та річка Рось. 
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Береги водойм, та переходи від одного ставка до другого прикрашають 

водоспади і фонтани. 

На сьогодні дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії 

наук України проводить активну наукову роботу. Ця робота полягає в 

реставрації та відновленні архітектурних спору. За цей час було відновлено 

«Танцювальний павільон», реставровано «Турецький будиночок», реставровано 

архітектурну споруду «Руїни» і «Арочний місток» на острові Марії. 

Скульптури і пам‘ятні знаки прикрашають паркові ландшафти і алеї. 

Проводиться робота по збереженню, відновленню та збагаченню флори. 

Створюються нові колекції рослин. За останній рік видовий склад було 

збагачено більше як на 1000 видів, форм та культиварів деревних, чагарникових 

і трав‘янистих рослин. Видовий склад рослин нараховує 4545 таксона. З них 

3000 деревних видів, форм та культиварів, та 1545 трав'янистих. Окремі 

рослини мають вік понад 200 років: сосни чорна та Веймутова (Pinus nigra, P. 

stróbus), тюльпанове дерево (Liriodendron tulipifera), модрини польська та 

європейська (Lārix polōnica, L. decídua, ), дуб червоний (Quércus rúbra), гледичія 

трьохколючкова (Gleditsia triacanthos) та ін. Особливу цінність становить 

багатовікова діброва парку, вік якої складає понад 200 років, а окремі дерева 

мають вік 300—400 років. 

В парку «Олександрія» створюються нові колекційні ділянки. Так 2003 року 

було закладено коніферетум (колекція голонасінних рослин). Він займає площу 

0,44 га. Планування ділянки вільне («пейзажне»). Хвойні дерева та кущі 

розміщені на ділянці за систематичним принципом. Найбільше представлено 

карликові і сланкі форми хвойних рослин. На колекційній ділянці представлено 

11 родів, 42 види, 1 гібрид, 3 різновиди і 18 культиварів, які належать до 

чотирьох родин: соснових (Pináceae), кипарисових (Cupressáceae), тисових 

(Taxáceae) і таксодієвих (Taxodiaceae). 
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В адміністративно-науковій зоні парку на площі 0,2 га розташований 

розарій. На цій колекційній ділянці зібрано 215 сортів троянд. 

В 80-х роках було закладено колекцію бузку (сиренгарій). Ця 

колекція складається з 9 видів, 2 форм, 31 сорту. Види бузку представлені в 

паркових композиціях, сортовий бузок та форми (S. chinensis f. Duplex Rehd., S. 

josikaea Jacq. f ‘Monstrosa’) — на ділянках «Сірінгарій» та «Фрутіцетум».  

Перші виткі деревні рослини у Саду Ліан були висаджені в парку ще у 

ХVIII ст. Це жимолость козолиста, або каприфоль та дикий виноград 

п‘ятилисточковий. Нині колекція витких деревних рослин нараховує 36 видів та 

16 культиварів.  

Висновки: Дендропарк «Олександрія» належить до історичних парків і є 

видатною пам‘яткою садово-паркового мистецтва України. Йому належать такі 

рекорди: 

1. «Олександрія» є найстарішим дендропарком України - заснований в 

1788 році;.  

2. Є найбільшим за площею дендропарком України - 400,7 га; 

3. Має найбільшу серед парків і садів України колекцію рослин 4545 

видів, сортів і форм; 

4. Діброва парку, площею 48 га, є найбільшою старовіковою і чистою з 

заплавних дібров України (середній вік дубів 200 років, максимальний - понад 

400 років).  
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ВКНЗ «Коростишівський педагогічний  коледж ім. І.Я.Франка», вихователь;                                                           
м. Коростишів, Україна 

 

Інформаційно-просвітницька робота з питань європейської інтеграції в 
умовах студентського гуртожитку 

 

Анотація. Формування євроінтеграційного курсу України у системі 

виховної  роботи гуртожитку зі студентською молоддю.  

Ключові слова: молодь, студентське самоврядування, євроінтеграційний 

курс.  

В умовах сьогодення українська молодь потребує готовності до життя у 

відкритому європейському суспільстві, впевненості в тому, що вона може 

позитивно впливати на зміни у соціумі [2, с. 1]. 

Досвід громадянського становлення студенти ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради мають 

можливість отримати, перш за все, через розвиток демократичної культури, 

засвоєння принципів толерантності, формування необхідних громадянських та 

соціальних компетентностей. Випускник закладу має бути готовим до життя у 

відкритому сучасному європейському просторі [3, с. 39]. 

Тому представники студентської ради гуртожитку працюють над 

проведенням систематичного ефективного діалогу зі студентами для 

поліпшення поінформованості в питаннях європейського вектора України [3, с. 

40].  

Усвідомлювати себе європейцями дають змогу засідання Євроклубу 

«Friendship», який працює у гуртожитку. Робота клубу сприяє набуттю 
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комунікативної компетентності, розвитку вмінь працювати з інформацією, 

спілкуватися. 

Основні завдання, які стоять перед членами Євроклубу: 

 сприяти процесам Європейської інтеграції в Україні;  

 пропагувати загальноєвропейські демократичні цінності;  

 інформувати студентів про Європейський Союз; 

 створювати умови для реалізації молоддю своїх прав;  

 налагоджувати обмін ідеями та досвідом роботи з молодіжними  

організаціями в Україні та за її межами;  

 створювати умови для творчої самореалізації та гармонійного  

розвитку особистості.  

Нещодавно учасники Євроклубу провели годину спілкування з 

елементами тренінгу «Толерантний світ - гармонійний світ», де розкрили 

поняття толерантності [1, с. 3], використовуючи афоризми видатних людей, 

ознайомилися з положеннями «Декларації принципів толерантності» [1, с. 1]. 

Студенти першого курсу залучені до реалізації квест-проекту 

«Багатолика Україна в багатоликому світі», який допомагає глибше 

ознайомитися з культурною спадщиною Житомирщини в аспекті розмаїття 

етнокультур. У нинішньому семестрі члени Євроклубу працюють над проектом 

«Найвідоміші європейські університети». Одне із засідань клубу було 

присвячено історії та сьогоденню відомих закладів Європи – Оксфордського та 

Кембріджського університетів. 

Вихованню громадянина-патріота, який орієнтується на загальнолюдські 

та національні цінності сприяло свято «Я – громадянин України», де відбулось 

урочисте вручення паспортів мешканцям гуртожитку. Особлива увага під час 

заходу зверталася на те, що біометричні паспорти нового зразка наближають 

українську молодь до європейського співтовариства.  
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Наші студенти позитивно сприйняли рішення Ради Європи про 

запровадження безвізового режиму при перетині кордону з країнами ЄС. Це дає 

можливість українській молоді вільно подорожувати Європою, на власні очі 

побачити красу старовинних європейських міст, доторкнутися до величної 

культурної спадщини. На жаль, поки що не всі мають можливість побувати за 

кордоном, тому ми проводимо віртуальні відео-круїзи «Чарівними куточками 

Європи», під час яких студенти отримують цікаву країнознавчу інформацію. 

Високою ефективністю відзначались інтерактивні заходи: круглий стіл 

"Молодь за євроінтеграцію"; тренінг "Реалізуємо права та дотримуємось 

обов’язків", година спілкування «Яким має бути європеєць?». 

З метою розвитку у студентів власних суджень щодо місця України в 

Європейському суспільстві було проведено інтелектуальний марафон  «Вивчай 

Європу – змінюй Україну – країна починається з тебе!» . Велике зацікавлення у 

студентів викликала реалізація екологічного проекту «Буду я природі другом», 

спрямованого на виконання  статті 32 Закону України «Про відходи». З 1 січня 

2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а 

також розділяти його на придатне для повторного використання, для 

захоронення та небезпечне [4, с. 32].   

Висновки. Отже, система роботи зі студентською молоддю у гуртожитку 

допомагає юнакам та дівчатам коледжу формувати усвідомлену підтримку 

євроінтеграційного курсу України. 
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Лісові урочища в легендах та переказах Поліського краю 
  

          Анотація. Наукова стаття містить зібрані автором легенди та 

перекази пов’язані з лісовими урочищами Малинщини як унікальної  частинами 

Полісся. Природні утворення  певним чином  поєднуються з життям людей, 

їхньою діяльністю, історичними подіями, релігійними віруваннями, Божими  

дивами, людськими відносинами та почуттями.  

 І, мабуть в цьому немає нічого дивного, адже  людина є сама частиною 

природи і живе в ній соціальним та природним життям. 

Ключові слова: урочище, джерело, легенда, переказ, храм.        

Найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до 

життя викликає природа. Вона завжди чарувала і хвилювала людину. Шепіт 

голубої води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих птахів, аромат і розмаїття 

квітів – усе це дорога серцю, ні з чим не порівняна природа  рідного краю.      

Полісся  України  здавна славилось чистими повними життя лісами, 

річками, прекрасними озерами,грибами, рибою, дичиною, унікальними 

представниками рослинного і тваринного світу,таємничими, овіяними 

легендами та переказами лісовими  урочищами, чистими цілющими  

джерелами, унікальними працьовитими людьми.  

Природне утворення якимось дивним чином переплітається з життям 

людини, саме так, а не інакше йде хід життя,історичні події,впливає на людську 

долю, і якби допомагає людям вирішувати питання людського буття в цьому 

середовищі. 

Урочище – ділянка, яка виділяється серед навколишньої місцевості 

природними ознаками (ліс серед поля,луг, болото серед лісу, джерело в лісі і 
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т.ін.) [2.]. Люди здавна примічають якісь особливості цього природного 

утворення, дають йому характерні назви, складають легенди, оповіді та 

перекази. Ось приклад таких назв урочищ: «Озерце», «Долинки», «Заріччя», 

«Кривуля», «Козаки», «Старці», «Бір», «Багно», «Громовище», «Клунища», 

«Щуче», «Замок» і т. д. 

 «Побачивши рідне урочище, старий дуже зрадів і,простягаючи до лісу 

руки, закричав—Здоров був, батьку, Великий Луже!» (Олекса Стороженко, 

1957, ст.252). 

Малинщина одна із частинок  українського Полісся, заповідний край, де 

дивним чином поєдналися чудова природа, людська історія і Божа благодать.  

Урочище « Карачун» одне з найкращих лісово-природних утворень 

Малинського району Житомирської області. Воно знаходиться у південно-

східній частині від населеного пункту села  Ворсівка на березі річки Візня 

поміж містами Малин і Радомишль. Його площа складає біля 90 га. Цілюще 

джерело в урочищі Карачун  одне з головних принад села.  Точних даних про 

походження назви урочища Карачун нині немає. 

Але ентомологічний словник наводить такі дані: (Корочун) – «зимове 

сонцестояння (друге ім’я Чорнобога), смерть»; (Карачун) – з б/р «нагла смерть 

у молодому віці: судороги, злий дух, що вкорочує життя»; (Крачун) – 

«різдвяний день». 

По деяких даних назва « Карачун» походить від слов’янського 

язичницького свята зимового сонцестояння, яке відзначається 22 грудня. В цей 

день бере в своє володіння Карачун – божок смерті, підземний бог, що керує 

морозами, злий дух [2]. 

Інші  твердження свідчать, що « карачун» означає смерть, загибель, тобто 

відмічає темну сторону життя. 

А в Карпатах, в Словаччині «крачуном» називали різдвяний хліб. Він 

вважався символом сімейного багатства. Кусок крачуна зберігали як ліки і 
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оберіг від нечистої сили. Існував ряд обрядів в яких присутній  цей хліб. 

Карачунське джерело здавна вважається козацьким оберегом та має славу 

одного з найсмачніших і найкорисніших в усьому регіоні. Поблизу села 

розміщений пам’ятник Запорізьким козакам, які воювали тут захищаючи наш 

край від ворогів [3].   

В Донецькій області знаходиться гора і урочище Карачун, названі в честь 

боярина Карачуна, який мав погану славу.Захисники з Малинщини самовіддано 

захищали цю гору від ворогів під час сучасної війни на Сході,овіюючи її 

доброю славою. 

До 80 рр. минулого століття на території урочища було багато боліт, в 

яких водилися риба, незліченна кількість качок та іншої птиці. Внаслідок 

господарської діяльності тут зникає рослинність та фауна. З південної сторони 

урочища, знаходиться лісовий масив, який в народі зветься «Вовковня» 

(Вівківня). Назва походить від слова «вовківні» - це був простий за 

конструкцією пристрій для ловлі вовків, лисиць, куниць, тхорів та інших диких 

тварин. Існують щей такі урочища  «Свиня», «Козиний Ріг», що дає підстави 

думати, що в далекі часи тут водилося багато диких тварин і був розвинений 

мисливський промисел [4]. 

Старі люди розповідають, що в лісовому урочищі « Озерце» знаходився 

храм, який з якихось причин пішов під землю. І ще в довоєнні роки, діти бігали 

до «Озерця» щоб послухати, притуливши вухо до землі, чи не дзвонять під 

землею дзвони. 

Ще один Православний Храм знаходився у давні часи на місцевості 

«Церковище». Але він згорів, як «ходила колись орда»-так говорять люди. На 

цьому місці з незапам’ятних часів стоїть фігура «пам’ятний хрест».  В наш час 

в селі Ворсівка, існує храм –Свято-Миколаївська церква, яка є  історичною  

пам’яткою краю. Перша письмова згадка про існування церкви відноситься до 

1728 р. [4]. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
218 

Урочище «Кип’яче» розташоване на правому березі річки Ірша, в 

чотирьох кілометрах від селища Чоповичі Малинського району Житомирської 

області. Надзвичайно мальовнича місцевість, де річка відгороджує поле від 

напрочуд гарного  зеленого лісу.Особливістю урочища є березовий гай, що 

росте з південного сходу від чоловічого монастиря.Він є своєрідним 

утворенням серед мішаного лісу.Але крім казкової природи це місце відзначено 

особливим Божим Промислом, обрано Самою Царицею Небесною.  В 1911 році 

на цьому місці, по переказах, з’явилась у вогняному сяйві ікона Пресвятої 

Богородиці двом жінкам. Жінки намагались взяти ікону в руки, але ікона 

опалила їх. Опіки залишились на тілах на все життя. Жінки  позвали священика, 

який відслужив молебень і з трепетом взяв ікону в руки.  Це був Казанський 

образ Божої Матері. На місці явлення ікони забило джерело, вода закипіла, як в 

Силоамській купелі, тому це місце дістало назву «Кип’яче».     

Чутки про знамення у «Кип’ячому» дійшли до Санкт-Петербурга, звідки 

приїхала Синодальна комісія, щоб на власні очі пересвідчитися в наявності 

Божого чуда. Після соборної молитви та свідчень від благодатно зцілених, 

комісія винесла рішення заснувати новий монастир і запровадити чернече 

життя.  Настоятелем монастиря був поставлений ігумен Констянтин – 

афонський монах, родом із села Чоповичі. На місці явлення Божої Матері була 

збудована церква. Трохи вище, на пагорбі, був заснований монастир (скит 

Києво – Печерської Лаври) з храмом на честь Усікновення глави Іоанна 

Хрестителя. 

Але хвиля гонінь на християн досягла й цього святого місця. В 30-і роки, 

на другий день Великодня, на монастир напала більшовицька банда, яка 

замкнула в церкві ігумена Констянтина, ігумена Рафаїла з монахами і 

послушниками. Їх катували, намагаючись зламати віру. Всі монахи були 

звіряче замучені, а майно пограбоване. Щоб це святотатство залишилось в 
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таємниці, бандити спалили церкву і монастир. Але декілька монахів, стали 

свідками цієї трагедії. Вони поховали тіла мучеників біля спаленого храму.               

Йшли роки, десятиліття, поволі стиралися в пам’яті старожилів спогади 

про минуле, а молодші покоління взагалі мало що знали про ті події. Але 

загалом пам'ять людська – невмируща: в тій чи іншій формі вона фіксує і 

зберігає все. Старанням монахів і мирян монастир відродився рішенням 

Священного синоду Української Православної Церкви 27 грудня 2002 року.  

Збудували храм та будинок для монахів буквально за два місяці. 

Будівельники з подивом говорили, що не відчували втоми, все вдавалося без 

особливих зусиль, і навіть важкі колоди здавались дуже легкими. 

На перше храмове свято монастиря – Усікновення глави Іоанна 

Хрестителя, більше ста чоловік, як в давні часи, вирушили з Києва 6 вересня. 

Йшли п’ять днів з молитвою. І багато хто отримав зцілення від важких хвороб. 

З тих пір хресні ходи з 6 вересня по 11 вересня з Києва до монастиря стали 

традиційними.  

В урочищі є джерело , яке б’є з під храму Казанської ікони Божої Матері. 

Є купальня, яка і літом, і зимою має температуру +4С. Багато паломників 

приїздять літом і зимою до монастиря з вірою і молитвою, зцілюють душу і 

тіло. 

Під час одного з відвідувань святих місць трьом сестрам милосердя було 

явлення: по дорозі, неподалік від чоловічого монастиря, до них явилася 

монахиня, що назвалась ігуменією Єленою.Вона  їх привела на місце, де її 

розстріляли німці в 1941 році разом з іншими жителями села. Вона попросила 

встановити хрест на місці кривавої розправи. 

Сестра милосердя, нині ігуменя Єкатерина, по благословенню о.Романа, 

провела розслідування, чи мали місце такі події. Так в селі Чоповичі вона 

знайшла сім’ю, де в роки Другої світової  війни дійсно жила ігуменя Єлена, 

монастир її закрили більшовики, і вона ходила на службу у чоловічий 
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монастир. В селі знайшлась жінка, що була свідком трагічних подій. Коли 

розстрілювали односельців, в тому числі і матушку  Єлену, німець змилостився 

над дев’ятирічною дитиною і відпустив її додому. Через багато років ця 

дівчинка закінчила своє життя на цьому ж місці, але вже інокенією Марією в 

монастирі на честь Афонської ікони Божої Матері, який збудували на місці 

кривавих подій силами церковної громади храму свят. Михаїла та сестер 

милосерд я.  Храм  закладений на дванадцяти Афонських каменях, привезених 

в рюкзаках з святої гори Афон і які ніби благословляють цей поліський край 

своєю благодаттю. А сам монастир дуже гарно вписався в лісисту місцевість і є 

її невід’ємною частиною. 

Багато святинь і чудотворних образів є в монастирському храмі. 

Зберігається в храмі і частка поясу Матері Божої, мощі 24 старців афонських, 

чудотворна ікона «Троєручиця». Є камінь, знайдений на березі моря, на 

поверхні якого чітко видно образ Пресвятої Богородиці, що тримає на руках 

Богонемовля. Однією з найбільших святинь є частина Животворящого Хреста 

Господнього. 

Є на території монастиря і джерело священномученика Кипріана та 

мучениці Устинії, захисників від чаклунства, який забив з часу заснування 

монастиря. Вода цього джерела також має цілющу силу. Але, найбільш 

визначним, на мій погляд, є чудотворний, кровоточивий образ Господа Ісуса 

Христа. Знамениту кровоточиву ікону Христа Спасителя перевезли з 

білоруського Бреста. Але, до того вона перебувала в селі Державіно 

Оренбурзькій області (Росія).  Сильно пахнучи, рясно мироточила ще з другої 

половини 1999 року. 5 квітня 2000 року власниця ікони черниця Ангеліна 

помітила, що з на правиці Спасителя, якою Він благословляє, з’явилася блідо – 

рожева рідина, що нагадує сукровицю.  

Незабаром, з цієї правиці, як з відкритої ранки на людському тілі потекла 

кров. Ще через деякий час у волоссі Господа набрякли червоні точки – як сліди 
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від тернового вінця – і з них потекли струмки крові. На ранах утворилися 

темно- коричневі скоринки, як це завжди буває з кров’ю, що згорнулась. 

Гематологи навіть встановили групу крові – ІV, що збіглося з ікони, від якого 

люди також отримують зцілення від душевних і тілесних недуг [3, с. 2]. 

Урочище «Гамарня». Тут розташований державний ландшафтний 

заказник площею 1131 га.творений з метою охорони природного комплексу, до 

якого входять унікальні насадження хвойних та твердолистих порід(300 га) і 

частина Малинського водосховища (795 га), що на річці Ірші. На площі 36 га 

розташосавана садиба Михайла Миклухи,брата  етнографа Миклухи-Маклая та 

Малинський лісотехнічний коледж.  

В навколишніх лісах багато підліскової рослинності. Весною рясно 

квітнуть квіти занесені до Червоної книги України. Це анемона та конвалія. З 

під високого берега невеликої  річечки б’є джерело з чистою водою, яка 

напуває третю частину населення м. Малина та навколишніх сіл. 

З цими рослинами та джерелом  пов’язана легенда: Колись багата 

панночка покохала конюха, що служив її батькові, молодого хлопця з 

сусіднього села.Потай від батька вона ходила і милувалася хлопцем, що пас 

коней на вигоні.Та батько запримітив пристрасть молодої панянки і наказав 

хлопцеві більше  не приходити на службу і якнайшвидше одружитися з якоюсь 

дівчиною із села.Панночка  і надалі приходила на узвишшя, аби побачити 

милого. Хлопець не появлявся. Коней пас інший конюх.Панночка зрозуміла, що 

її таємницю розкрито. В розпачі вона ходила по лісу і гірко плакала. Там де 

капали її сльози на землю виростали дивні квіти з дрібними білими квіточками. 

Їх потім на честь дівчини назвуть «конваліями». А з під високого берега забило 

джерело, як надія на зустріч з милим, що прийде напувати свого коня.З того 

часу джерело біжить сильним струменем, а навколо в лісі весною квітнуть 

диво-квіти конвалії. 
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В давнину в нашому краї розвивались різні ремесла. Для виготовлення 

чавуну будувати спеціальні печі - гамарні. До наших днів на місцях колишніх 

гамарень зберігається багато жужелиці від переробленої залізної руди. 

Саме з цим пов'язане утворення поблизу Малина вздовж річки Ірші  

хутора Гамарня та однойменного урочища. З давніх-давен тут жили наші 

пращури – древляни, працьовиті волелюбні люди. 

По течії річки Ірші, на її берегах і по всьому урочищу, є унікальні 

поклади рідкісного металу титану або ільменіту. За переказами,колись на цій 

землі вдова вирішила посіяти гречку.Зорала поле,засіяла,аж тут нагодився 

багатій.Почав вимагати податок.Стала вона просити його,аби зачекав,поки поле 

вродить.Не погодився багатій,прогнав її.Йщла з плачем вона понад річкою,а з 

лантуха на розпечений від сонця пісок сипалися зернята і враз перетворилия на 

тверді камінчики.З тих пір хто знаходив їх називав «удовиною гречкою». 

Якось до одного з найславетніших умільців,що жили на древлянській 

землі,завітав народний герой Іван Богун,що вертався після великої січі під 

Іскоростенем,і попросив викувати йому такого меча,щоб ворожі шаблі,як 

паліччя хряскатимуть.Майстер спитав скільки часу він дає.Богун відповів,що 

місяць. 

Дні і ночі не полишав майстер своєї кузні,але викувати такого меча,як 

йому хотілося зробити Іванові Богуну, викувати не вдавалося. 

Коли залишилося 10 днів,майстер геть утратив спокій.Вийшов з кузні,що 

стояла над річкою,сидів,пересипаючи в жмені пісок.І раптом відчув важкі 

крупинки.Глянув,а воно блищить.Чи не «вдовина гречка» подумав.Так  ніби 

вона. Намивши їх, коваль невдовзі розпалив горно .Та скільки не палив,а 

«вдовина гречка»,тількі й того ,що темнішала.Тоді майстер відшукав дубове 

вугілля і ще раз розпалив вогонь.Камінці невдовзі розплавились,і до ковша 

жолобком полилась срібляста цівка.Кілька днів коваль кував,гартував 

меч.Нарешті готовий. Рвонув по сталевому шворню,а той навпіл. 
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Відтоді,не одна вража голова злетіла з плеч,після удару Івана Богуна.А 

слідом котилася слава про поліського умільця.Побільшало й майстрів,що 

кували мечі з поліського диво-каменю.Титан ще називають космічним 

металом.З нього будують космічні кораблі.  

Віковічні дуби, які ростуть тут з незапам’ятних часів,такі ж міцні як 

титан, пам’ятають мешканців цього краю.В кінці XІX ст.. хутір Гамарня та 

прилеглі землі придбала у графині Щербатової мати уславленого вченого М.М. 

Міклухо-Маклая - Катерина Семенівна.Згодом сюди на проживання 

переселився брат Миколи Миколайовича - Михайло Миколайович. 

Родина Маклаїв привнесла свій великий вклад у розвиток  місцевісті і 

дала поштовх подіям, які відбувалися пізніше. 

Людина та природа має нерозривний зв’язок. Всі легенди, перекази та 

оповіді про природні явища пов’язані з життям, діяльністю та духовним 

світом людини. Ліс, джерело,природні утворення,корисні копалини,легенди та 

оповіді - це свідчить про взаємозв’язок та взаємовплив людини і природи.  

На превеликий жаль, в наш час, люди до кінця не розуміють, що вони 

роблять. Внаслідок безжалісного вирізання лісу,забруднення довкілля 

знищується не тільки біоценоз, але і духовність та культура людини.Немає і 

державної програми охорони природи. Закономірно стоїть питання: чи 

виживе природа і людина в таких умовах? Імовірно, що ці поняття 

залишаться тільки в легендах та переказах. 

 

Використані джерела літератури 

1. Маринич О.М. Українське Полісся. — К., 1962.— с. 251.  
2. Похилевич Л.І. Сказания о населенных местностях Киевской губернии.-К.,1864. 
3. Похилевич Л.І. Краєзнавчі праці. — Біла Церква, 2007. 
4. Збірник «Природа Житомирщини». «Вища школа» К., 1984, с. 33. 
5. Буклет «Казанської ікони Божої Матері.Чоловічий  монастир» 2016. 

 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
224 

УДК 603*8 
Формування освітньо-культурного простору та традицій 
                                                                                                           

    Тетяна Іванівна Завгородня 
                                                                      ВСП Городищенський коледж УНУС, 

                                                                викладач, м. Городище, Україна 
 

Test control in the process of studying professional English by students-foresters 
            

Анотація. Ефективним засобом організації контролю у навчанні 

іноземної мови є тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну 

реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що 

висуваються до якості контролю. Тестування створює великі можливості для 

організації у навчанні іноземної мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації ефективного і якісного контролю, який разом з іншими 

складниками процесу навчання, може забезпечити успішне досягнення цілей 

навчання. Тож тестування посідає важливе місце в системі оцінювання 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для спеціальності  

«Лісове господарство». 

          Ключові слова: multiple-choice, true-false tests, matching tests, essay tests, 

short-answer tests, oral exams, forestry. 

 The control of the educationally-cognitive activity of the students is one of the 

most important parts of the educational process in the higher educational 

establishment. Without it we cannot strictly and correctly organize the educational 

process and ensure its effectiveness [2, с. 287]. 

 Verification and evaluation of students’ knowledge contribute the activation of 

their activities and formation of professional knowledge and skills of future foresters. 

 When some students and their parents hear the word «test», they think «clear 

your desks and take only your pens». Very often they imagine testing to be what 

happens at the end of the year when students are so tired after the school year of 

studying. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

225 

 That’s why there are many arguments against using tests as a form of 

assessment:   

- some students become so nervous that they can’t perform and don’t give a true 

account of their knowledge or ability; 

- other students can do well with last-minute cramming despite not having 

worked throughout the course; 

- students become focused on passing tests rather than learning to improve their 

language skills [3]. 

 As a college teacher, I use different types of testing throughout the year with 

the students of profession «Forestry». Of course, I combine all our material with their 

everyday activity and future profession. 

 What testing offers to me, as a teacher, is information about where students are 

their learning and insights that guide me as I move forward with my lesson plans. 

 Tests of different kinds are used by me practically for all topics. Some of them 

are the following: «The Forestry in Ukraine», «The Forestry in the USA», «The 

Forestry in Great Britain», «Dendrology», «Kinds of Forests», «Plants», «Forest 

plants» and others. 

 The most widespread types of tests are: multiple-choice tests, true-false tests, 

matching tests, essay tests, short-answers tests, and oral exams. 

 Multiple-choice items are used to measure both simple knowledge and 

complex concepts. Since multiple-choice questions are answered quickly, you can 

assess students’ mastery of many topics on an hour exam. In addition, the items can 

be easily and reliable scored. 

 Because random guessing will produce the correct answer half the time, true-

false tests are less reliable than other types of exams. However, these items are 

appropriate for occasional use [2, с. 111]. 

 The matching format is an effective way to test students’ recognition of the 

relationship between words and definitions, events and dates, categories and 
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examples, and so on. 

 Essay tests enable you to judge students’ abilities to organize, integrate, 

interpret material, and express themselves in their own words. Research indicates that 

students study more efficiently for essay-type examinations than for selection 

(multiple-choice) tests: students preparing for essay tests focus on broad issues, 

general concepts, and  interrelationships rather than on specific details, and this 

studying results in somewhat better student performance regardless of the type of 

exam they are given. Essay tests also give you an opportunity to comment on 

students’ progress, the quality of their thinking, the depth of their understanding, and 

the difficulties they may be having. 

 Depending on your objectives, short-answer questions can call for one or two 

sentences or a long paragraph. Short-answer tests are easier to write, though they 

longer to score, than multiple-choice tests. They also give you some opportunity to 

see how well students can express their thoughts, though they are not as useful as 

longer essay responses for this purpose. 

 Though common at the graduate level, oral exams are rarely used for 

undergraduates expect if foreign language classes. In other classes they are usually 

time-consuming, too anxiety provoking for students, and difficult to score unless the 

instructor tape-records the answers [2, с. 111]. 

 Testing is certainly not the only way to assess students, but there are many 

good reasons for including a test in a language course. 

 A test can give the teacher valuable information about where the students are in 

their learning and can affect what the teacher will cover next. They will help a 

teacher to decide if her teaching has been effective and help to highlight what needs 

to be reviewed. Testing can be as much assessment of the teaching as the learning. 

 Tests can give students a sense of accomplishment as information about what 

they know and what they need to review. 
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 Different kinds of tests can also have a positive effect in that they encourage 

students to review material covered on the course.  

 Despite all these strong arguments for testing, it is very important to bear in 

mind the negative aspects we looked at first and to try and minimize the effects. So, I 

try to make the test a less intimidating experience by explaining to the students the 

purpose for the test and stress the positive effects it will have. Many may have very 

negative feelings left over from previous bad experiences. I try to be sensitive when I 

hand out the results [3]. I usually go through the answers fairly quickly, highlight any 

specific areas of difficulty and give the students their results on slips of papers. And I 

also emphasize that an individual should compare their results with their own 

previous scores not with others in the class. Finally, it is very important to remember 

that tests also give teachers valuable information on how to improve the process of 

evaluation. 

Висновки. The obvious point of students’ testing is to assess what students 

have learnt after the completion of a lesson or unit. Tests are traditionally used as a 

way to judge a student based on merit. Each type of test differs according to its 

purpose, timing, skill, coverage, and expectation of students. Therefore, testing plays 

an important role in the system of assessment of the discipline «Professional English» 

for specialty «Forestry» 5. 09010301.  
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Роль позааудиторних виховних заходів у формуванні екологічного 
мислення і свідомості студентів 

 

Анотація. Екологічні організації всього світу встановили спеціальні дні, 

для того, щоб всі ми могли приділити особливу увагу боротьбі з різними 

проблемами пов’язаними із захистом навколишнього середовища. Знаючи ці 

дати, викладачі циклової комісії спеціальності «Лісове господарство» 

протягом року проводять різноманітні позааудиторні заходи, спрямовані на 

формування екологічного мислення та свідомості студентів. 

Ключові слова: природоохоронна робота, екологічне мислення і 

свідомість, позааудиторні заходи .  

Екологічна ситуація, яка склалася в світі на початку ХХІ століття, 

спонукає все цивілізоване людство до усвідомлення, що подальше 

безвідповідальне споживацьке ставлення до природних ресурсів може 

завершитися глобальною катастрофою. Успішне вирішення проблеми захисту 

навколишнього середовища залежить від рівня екологічної освіти і культури 

кожної людини, її вміння правильно оцінювати наслідки взаємодії суспільства 

та природи. 

Сучасні актуальні проблеми взаємостосунків суспільства і природи 

висувають невідкладні завдання і одне з них - виховання молодого покоління, 

здатного  гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати і 

відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу.  

Одним із головних завдань екологічного виховання є формування в 

студентів відділення «Лісове господарство» світогляду майбутнього господаря, 

а не бездумного винищувача та споживача навколишнього природного 
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середовища. Важливу роль у цьому процесі відіграють методи практичного 

навчання і виховання, гуртки, виховні години, екскурсії та інші заходи. 

ВСП Городищенський коледж УНУС велику увагу приділяє розвитку і 

формуванню в студентів відділення «Лісове господарство» екологічної 

компетентності та поваги до навколишнього середовища. 

Цілком зрозуміло, що якщо студенти знатимуть про екологічні проблеми, 

то вони об’єднуватимуть свої зусилля задля екологічної безпеки територій, до 

охорони природи, навколишнього середовища та раціонального 

природокористування. Особливо хотілося  зупинитися  на прикладах 

конкретної природоохоронної роботи, яка постійно проводиться в коледжі. 

Переважно - це участь студентів конкурсах, акціях, операціях, які спрямовані 

на ознайомлення студентів з основними локальними екологічними проблемами, 

шляхами пошуку їхнього вирішення та залучення до конкретної 

природоохоронної діяльності. Усі екологічні та природоохоронні конкурси та 

заходи плануються так, щоб охопити всі природні компоненти: повітря, ґрунти, 

водні ресурси, рослинний та тваринний світ. Але особливу увагу викладачі 

звертають на лісозахисну тематику. На допомогу в плануванні виховних 

природоохоронних заходів було створено «Екокалендар», за допомогою якого 

визначаються свята та пам’ятні дати що привертають увагу  до 

природоохоронних проблем. 

Викладачі навчальних дисциплін відділення «Лісове господарство» 

проводять протягом всього навчального року різноманітні природоохоронні 

заходи. Вся ця робота зі студентами розпочинається з вересня. День працівника 

лісу (третя неділя вересня) – встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи 

працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості України…» згідно з Указом Президента України «Про 

День працівника лісу» від 28 серпня 1993 р. № 356/93 [3, с.44]. Тому 

розробляються заходи, присвячені цьому дню та об’єднуються в тиждень 
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відділення «Лісове господарство». Студенти беруть активну участь у  

конкурсно-розважальній програмі «Лісові перегони», малюють 

природоохоронні стінгазети, відвідують державні підприємства лісової галузі 

області. Викладачі готують та проводять відкриті навчальні заняття та виховні 

заходи, зустрічі з успішними випускниками коледжу різних років.  

Всесвітній день захисту тварин, 4 жовтня, відзначається в коледжі 

різноманітними заходами, конкурсами, виставками з метою підвищення 

суспільної свідомості та активності громадян щодо захисту тварин. 

29 листопада, в День виникнення Всесвітнього союзу охорони природи 

викладачі знайомлять студентів з основними напрямками роботи цієї 

природоохоронної організації, проводять усні журнали та інформаційні години, 

зустрічі з Заслуженими природоохоронцями України. 

10 грудня починаючи з 1948 року відзначається Міжнародний день прав 

людини і тварин [4, с.48], тому всі заходи, проведені в цей день, закликають 

поважати всіх без винятку членів суспільства, сприяти вихованню 

толерантності та взаємоповаги не тільки у відношеннях до людини, але й до 

представників тваринного світу.  

День заповідників і національних парків світ почав відзначати з 1997 

року завдяки Центру охорони дикої природи і Всесвітньому фонду дикої 

природи 11 січня [1, с. 46]. Цей день в стінах коледжу відзначається по-різному 

і не завжди саме в цей день, так як студенти в даний період перебувають на 

канікулах. Викладач дендрології обов’язково організовує поїздку до одного з 

найближчих дендропарків області в м. Корсунь - Шевченківський чи в м. 

Умань. 

Протягом лютого та березня студенти беруть активну участь у 

Всеукраїнській екологічній акції з охорони квітів - первоцвітів «Первоцвіт». 

Студенти створюють агітбригади з метою пояснення недопустимості знищення 
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перших рідкісних весняних квітів, а особливо тих, які занесені до Червоної 

книги рослин.  

21 березня, у Всесвітній день лісів, студенти стають активними 

учасниками екологічної акції «Ліси для нащадків», виступають з доповідями у 

щорічній конференції в стінах коледжу «Ліси Черкащини». 

Заходи, проведені 22 квітня присвячені Міжнародному дню Землі 

мають велике виховне значення, тому що формують у студентів активну 

життєву позицію, вчать їх небайдуже ставитися до природи, піклуватися про 

збереження та відновлення природної спадщини країни. Викладачі 

організовують конкурси, випускають стінгазети, переглядають зі студентами 

кінофільми на природоохоронну тематику. 

Європейський день парків, 24 травня, - це проведення численних заходів 

за межами та на території заповідників. Всі виховні заходи присвячені  

вшануванню природної краси Європи та її культури.  

Літній період для студентів відділення «Лісове господарство» 

розпочинається зі святкування 5 червня Всесвітнього дня охорони довкілля 

(Дня еколога). Щорічне святкування цього дня допомагає привернути увагу 

людей до всесвітніх екологічних проблем і розказати про необхідність змін у 

ставленні людини до природних ресурсів, їх використання, збереження та 

покращення довкілля [2, с. 44]. Це сприяє поінформованості студентів та 

розвитку поваги до природи рідного краю.  

Студенти коледжу добре знають і пам’ятають про загрозу пожеж у 

жаркий  пожеженебезпечний  період, саме тому, перебуваючи на літніх 

канікулах, ведуть роз’яснювальну роботу серед ровесників.  

За активну участь у природоохоронній роботі наші студенти 

нагороджуються грамотами і дипломами. Вони є постійними учасниками 

природоохоронної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», про них часто друкують 

статті в місцевій газеті «Вісник Городищини». 
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Відділення «Лісове господарство» – це кузня, де кується кадрове 

майбутнє лісогосподарської галузі Черкаської області. Ми дуже цінуємо 

підтримку лісових господарств області, дякуємо їх керівникам, які допомагають 

студентам закріпляти теоретичні знання студентів на практиці на базі цих 

господарств. 

Висновки. Формування екологічного світогляду людини забезпечує 

гармонійне поєднання аудиторних та позааудиторних заходів. Інколи 

позааудиторна освіта має перевагу над навчанням в аудиторії, оскільки вона не 

обмежена академічними годинами, дає змогу застосувати здобуті знання, набуті 

вміння і навички у практичній діяльності з охорони навколишнього 

середовища. Викладачі відділення «Лісове господарство» усвідомлюють велике 

значення екологічної освіти для майбутніх фахівців лісогосподарської галузі, 

тому всі їхні поза аудиторні заходи мають пізнавально - виховний характер. 

Кращі матеріали викладачів друкують на сторінках науково - методичних 

журналів ВГ «Основа» таких як «Педагогічна майстерня», «Класному 

керівнику. Все для роботи», «Виховна робота в школі». Багато екологічних 

методичних розробок знаходяться в редакційному портфелі видавництва. 
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інформаційних технологій у систему освіти. Комп’ютерні навчальні програми 

мають багато переваг перед традиційними методами навчання. 

Ключові слова: інформаційні системи, інноваційні підходи, технології, 

проблемне навчання, контроль знань. 

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері 

суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, 

збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі 

сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі 

різноманітних засобів інформаційного обміну [2]. 

Процес інформатизації освіти і зв’язане з цим використання можливостей 

сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до 

зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових 

методів навчання [8]. Відбувається впровадження інноваційних підходів до 

питання визначення рівня знань студентів, заснованих на розробці і 

використанні комплексу комп’ютерних тестувань, що діагностують методику 

контролю й оцінки рівня засвоєння матеріалу. 

Комп’ютерні програми в навчанні англійської мови стали 

використовуватися з 80-х років XX ст. [6]. 

Застосування комп’ютерів на заняттях англійської мови значно підвищує 

інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється 

набагато більша кількість матеріалу, ніж це робилося за той самий час в умовах 

традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера 

краще засвоюється [4]. 

Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує 

функцію зворотного зв’язку між студентом і викладачем а комп’ютер 

забезпечує всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального 

процесу. 
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Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації 

самостійної роботи студентів на заняттях англійської мови. Студенти можуть 

використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для 

самоконтролю отриманих знань. 

Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають викладачу 

англійської мови й студентам при оволодінні англійською мовою. 

Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед 

традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види 

мовленнєвої діяльності, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати 

лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні 

дії, а також забезпечують можливість обліку репрезентативної системи, 

реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи 

студента. 

Висновки. Сучасне життя ставить усе більш високі вимоги до навчання 

практичному володінню іноземною мовою в повсякденному спілкуванні і 

професійній сфері. Обсяги інформації ростуть і часто рутинні способи її 

передачі, збереження й обробки є неефективними. Використання 

інформаційних технологій розкриває величезні можливості комп’ютера як 

засобу навчання. Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед 

традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види 

мовної діяльності і сполучати їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити 

мовленнєві явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати 

комунікативні ситуації а також забезпечують можливість обліку ведучої 

репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й 

інтенсифікацію самостійної роботи студента. 
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Анотація. У статті розглянуті особливості компетентнісно 

спрямованого підходу до вивчення літератури, зокрема у творчому доробку 

письменників-земляків. Основну увагу приділено формуванню розуміння 

художньої літератури як органічного складника рідної та світової культури, 

усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова. Окреслено специфічні 

риси вивчення літератури рідного краю. 
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Складовими літературної компетентності є емоційно–ціннісна, 

літературознавча, культурологічна та компаративна компетентності 

особистості. 

Емоційно–ціннісна включає в себе розкриття гуманістичного потенціалу 

та естетичної цінності художніх творів української та зарубіжної літератури, 

формування світогляду студентів, моралі та громадянської позиції. 
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Літературознавча передбачає вивчення літературних творів, оволодіння 

основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу та 

інтерпретації художніх творів, розгляд літературних текстів, явищ і фактів у 

контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямів, 

течій, шкіл.  

Культурологічна передбачає усвідомлення творів художньої літератури 

як важливої складової мистецтва, ознайомлення  з основними цінностями 

світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних 

явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлення зв'язків 

літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, 

культурними традиціями різних народів і національностей, розширення 

ерудиції студентів, виховання їх загальної культури, поваги до національних і 

світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, 

віросповідань, рас і національностей. 

Компаративна компетентність забезпечує порівняння літературних 

творів, їх компонентів, явищ і фактів, що належать до різних літератур, розгляд 

традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах, зіставлення 

оригінальних творів і україномовних перекладів літературних творів та їх 

українських перекладів, увиразнення особливостей української культури та 

літератури на основі світової, демонстрацію лексичного багатства і 

невичерпних стилістичних можливостей української мови [1]. 

Сучасні методисти висловлюють власне розуміння компетентнісних 

аспектів літературної освіти. Так, наприклад, О. Ісаєва, О. Куцевол,  

А. Ситченко, А. Фасоля вважають обов’язковою частиною літературної 

компетентності читацьку [2], [3]. Т. Яценко  серед складників літературної 

компетентності називає загальнокультурну, читацьку, комунікативно-

мовленнєву та ціннісно–світоглядну компетентність [23, с. 32]. 
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Таким чином, оволодіння літературною компетентністю передбачає 

формування розуміння художньої літератури як органічного складника рідної 

та світової культури, усвідомлення специфіки літератури як  мистецтва слова, 

знання літературних творів, запланованих для текстуального вивчення, 

головних етапів і явищ літературного процесу, основних фактів життя і 

творчості видатних письменників, умінь аналізувати та інтерпретувати 

літературний твір у єдності його змісту та форми, порівнювати 

різнонаціональні художні тексти, розуміння авторської позиції та способів її 

вираження, використання теоретико–літературних понять під час роботи над 

текстом художнього твору, розвиток здібностей до створення усних та 

письмових творчих робіт, формування світогляду студентів, моралі та 

громадянської позиції, усвідомлене використання здобутих на заняттях 

літератури знань у нових навчальних та життєвих ситуаціях. 

Залежно від мети, завдань заняття, особливостей художнього твору та 

жанрово–стильової манери письма митця, обраного методу проведення заняття 

можуть бути використані різноманітні прийоми роботи: повідомлення; стислі, 

докладні та творчі перекази; художня розповідь; виразне читання та 

інсценізація; голосне зачитування творів і уривків; «оживлення» подій та 

словесний опис картини; підготовка та обговорення відгуків, анотацій, 

рецензій; дослідно–пошукова робота в місцевих бібліотеках, музеях, картинних 

галереях, архівах; виписування образних висловлювань, афоризмів; підготовка 

виставок літературних, мистецьких і художніх творів, публікацій, репродукцій; 

запис інтерв'ю автора, його рідних, друзів, знайомих; підготовка словничків 

термінів, понять; виставка учнівських ілюстрацій до твору (творів); сценічні 

замальовки, фрагменти відеофільмів тощо. 

Маємо пам'ятати про те, що заняття з літератури рідного краю 

розглядають матеріал більшого обсягу, ніж на звичайному занятті; навчальна 

діяльність учнів позначена більшою самостійністю; зміщено акцент із таких 
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традиційних елементів уроку, як опитування, пояснення та закріплення 

матеріалу. 

Методичною наукою ще не розроблена типологія занять літератури 

рідного краю, хоча, вони можуть бути представлені як заняття вступні 

(настановчо – мотиваційні, на яких учитель поведе студентів–читачів у 

мистецький світ регіону, з'ясує, що їм відомо, що прочитали, побачили, почули 

під час канікул самостійно чи за рекомендаційним списком, проведе проміжну 

рефлексію тощо); заняття–спілкування за прочитаним твором (творчістю 

митця); підсумково–рекомендаційне заняття, на якому студенти мають 

представити результативно–творчу роботу (творчий портрет письменника–

земляка, звуковий альбом, відеокліп (сюжет); узагальнюється вивчене 

впродовж року; сюди також входить етап осмислення ступеня оволодіння 

навчальним матеріалом; подається список творів для самостійного читання та 

відбувається презентація нових видань тощо). Запропонована типологія занять 

має, в першу чергу, ознаки оглядовості: літературно–мистецькі огляди 

(вступні), монографічно–оглядові (спілкування), узагальнюючі (підсумково–

рекомендаційні). На це має зважити викладач, вибудовуючи та наповнюючи 

змістом заняття з літератури рідного краю. 

Відповідно заняття літератури рідного краю можна представити як 

традиційні, так і нестандартні. Останні можуть бути такими: заняття–конкурс, 

заочна подорож, художня розповідь, заняття–конференція, семінар, диспут, 

зустріч, екскурсія, візуалізація, семінар, практикум. 

Структура та змістове наповнення традиційного заняття з літератури 

рідного краю передбачає: 

І. Настановчо–мотиваційний етап 

1. Емоційно насичене вступне слово–огляд. 

2. Активізація мотиваційних резервів студентів. 

3. Навчальна рефлексія. 
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ІІ. Операційно–пізнавальний етап 

1. Актуалізація опорних знань і висунення системи гіпотез. 

2. Уведення студентіву життєвий світ митця та творчу лабораторію. 

3. Словникова робота та заповнення понятійно–термінологічного «поля»  

4. Сприйняття й осмислення композиційно–художнього змісту твору, 

жанрово–стильової манери письма автора. 

5. Проміжна рефлексія. 

6. Розв'язання студентами проблемних завдань залежно від їх 

інтелектуально–вольових можливостей та психофізіологічних особливостей 

(робота в парах, групах; виконання завдань літературознавчого чи 

лінгвістичного практикуму за творчим доробком автора). 

ІІІ. Корекційно–рефлексивний етап 

1. Встановлення логічних зв'язків, закономірностей у розглядуваному творі 

(творчості). 

2. Самоаналіз і самоусвідомлення міри збагачення власного ментального 

досвіду (творча рефлексія). 

3. Узагальнення, систематизація та представлення системи завдань до 

наступного заняття (за пакетом навчально–пізнавальних дій і завдань). 

Запропонована концепція викладання уроків літератури рідного краю активізує 

інтерес учителів до важливого аспекту літературної освіти. Подана система 

збагатить словесників новими чи оновленими методами і прийомами вивчення 

літературного краєзнавства. Подана класифікація уроків літератури рідного 

краю, типологічні різновиди та їх змістове наповнення дадуть змогу нам 

вчителям створити власну модель використання і вивчення літературного 

краєзнавства. А для студента–читача ці заняття стануть школою 

громадянського становлення, душі їх долучатимуться до правічної батьківської 

спадщини свого краю, народу. Пізнавши витоки свого рідного, наші 

випускники достойно ввійдуть у світовий простір і не втратять своє «Я»  
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А нові педагогічні технології дають викладачеві змогу допомогти 

студентові глибше проникнути в таїну художнього тексту, зрозуміти задум 

автора, його та персонажів "точку зору", стимулюють читача до пошуку істини, 

щоб для себе "світ по–новому відкрити" (М.Рильський). Вони 

урізноманітнюють форми навчальної діяльності студентів як під час 

стандартного, традиційного, так і в умовах нетрадиційної організації заняття. 
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Дуальна системи освіти, елементи дуального навчання, порівняння та 
перспективи запровадження в Україні 

 

Анотація: Сучасне суспільство вимагає змін, тому сучасна освіта 

повинна вносити корективи в свою систему. Відповідно до вимог сучасного 

ринку праці, створення можливостей випускникам закладів освіти у наданні 

сучасних компетентностей, для підвищення конкурентоспроможності 

навчальних закладів та сучасних випускників в умовах глобальних змін на ринку 

освітніх послуг. В цьому і є покликання дуальної освіти, впровадження 

елементів її в систему освіти України. 

Ключові слова: система освіти України, дуальна система освіти, дуальне 

навчання, елементи дуального навчання. 

Дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) — вид освіти, при якій 

поєднується навчання молоді в закладах освіти з набуттям практичних навичок 
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при навчанні, безпосередньо, на робочих місцях на підприємствах, в установах 

та організаціях для набуття певної кваліфікації. 

Якщо простежити виникнення самого терміну «Дуальна освіта», то ми 

повернемось більше ніж на півстоліття назад в 1960 рік, де даний термін 

вперше з’являється в педагогічній термінології в Німеччині, як нова, більш 

гнучка форма організації професійного навчання. Пізніше дану систему освіти 

запозичили Канада, Австрія, Швейцарія [3]. Як і півстоліття назад, сучасне 

дуальне навчання в Німеччині поставлено в суворі рамки на законодавчому 

рівні та здійснюється з допомогою торговельно-промислових і ремісничих 

палат. Близько 500 тисяч підприємств Німеччини з 3,6 мільйона беруть участь у 

програмі професійного навчання, водночас час більше ніж половина з них це 

дрібні, а також середні підприємства. З цього можна зробити висновок, що 

приватний бізнес вкладає чималі кошти у підготовку фахівців потрібного 

профілю. Перед навчанням того чи іншого спеціаліста, фірми в ФРН складають 

прогноз у потребі робочої сили, таким чином випускник школи в Німеччині, 

який бажає отримати економічну або технічну освіту починає свій шлях у 

виборі професії не з вибору вищого навчального закладу або середнього 

спеціального навчального закладу, а з пошуку підприємства (приватного чи 

державного), яке візьме його на навчання. В країні підприємство заключає 

договір на навчання з випускником за умови, коли він успішно проходить 

співбесіду. Навчальні програми (індивідуальні плани) складаються на 

замовлення та участю роботодавця, при цьому відбувається як розподіл годин 

так і перелік необхідних предметів і дисциплін в межах спеціальності. Цікавим 

є те, що в ролі викладачів на підприємствах Німеччини виступають 

співробітники компаній (інструктори-наставники), а також за період навчання 

виплачується грошова винагорода (стипендія). Студент в Німеччині старається 

гарно навчатися, адже це забезпечує йому не лише стипендію в період навчання 

протягом 2,5-3 років, але й подальше працевлаштування. Такі програми 
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дуальної освіти завершуються іспитом, що приймає комісія з представників 

підприємства, професійної школи, регіональних ремісничих або торгово-

промислових палат. За умови, успішно складеного іспиту, випускники 

отримують свідоцтво палати про право працювати за фахом. Для підприємства 

Німеччини дуальна освіта є можливістю підготовки для себе кадрів точно «під 

замовлення», що забезпечить максимальну відповідність всім вимогам 

роботодавця-замовника. Беззаперечно зрозуміло, що основне навантаження в 

області освіти зосереджене на підприємствах, що витрачають на підвищення 

кваліфікації відповідно до професії своїх співробітників понад 40 мільярдів 

євро щорічно. Цікавим є той факт, що ця сума більше тієї, в яку державі 

обходиться утримання вищих закладів освіти. 

У свою чергу держава підтримує підготовку фахівців на підприємствах, 

шляхом фінансування системи професійних шкіл. Напевне велика 

життєздатність даної системи в ФРН є результатом співпраці декількох 

складових, таких як: інтереси та вимоги підприємств, інтереси та бажання 

працівників, потреби та інтереси держави. Головна функція держави 

зосереджується в координації та забезпеченні законодавчої бази. 

В Україні ж термін вперше в пресі та на телебаченні з’являється у 2013 

році, після демонстрації проекту «Впровадження елементів системи дуальної 

освіти у ВНЗ України задля підвищення конкурентоспроможності випускників 

на ринку праці» під егідою Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в 

Україні (ФФЕ) та ГО «Українська Асоціація Маркетингу». Мета впровадження 

якого була – популяризація дуальну освіту в Україні для сприяння створення 

загальних правил співпраці сторін під час впровадження дуальних програм, а 

також прийняття їх на національному рівні [1]. В Законі України «Про освіту» 

від 05.09.2017 року наводиться визначення, що «Дуальна форма здобуття освіти 

- це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах 

освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях 
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на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, 

як правило, на основі договору.» [2]. В січні 2018 року на розширеному 

засіданні Колегії МОН України ухвалили Концепцію підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти в Україні. У даній Концепції розглядається 

партнерство на рівних правах різних освітніх закладів з роботодавцями та 

випускниками. Також Концепція, яка розроблена на досвіді німецької дуальної 

форми здобуття освіти, передбачає, що випускники повинні набути досвід 

впровадження компетентностей на практиці та адаптуватися в умовах 

сучасного суспільства та реальної діяльності відповідно до професії. За словами 

заступника міністра освіти і науки Юрія Рашкевича дуальна освіта в нашій 

країні можлива не раніше як через 5 років.  «Очевидним є те, що не може бути 

дуальна форма освіти без практики, але велика кількість практики не може 

означати, що ця програма є за дуальною формою. Планується що, якщо і будуть 

дуальні програми, то тоді вони будуть мати від 25% до 50% навчання на 

робочому місці», - наголосив заступник міністра МОН України [4].   

Якщо поглянути на прикладі нашого ВНЗ, то елементи дуальної системи 

освіти адміністрація Малинського лісотехнічного коледжу застосовувала вже 

давно, підписані договори з роботодавцями з подальшим працевлаштуванням 

випускників ВНЗ працювали вже декілька років. Так, наприклад, близько 5 % 

студентів коледжу навчаються коштом підприємств, які надалі були чи будуть 

працевлаштовані на дані підприємства.  

Безумовно, важливим є те, що призупиняє розвиток дуального навчання в 

Україні це - звичайно інвестиції. Як показує практика, значна кількість 

українських підприємців не готові вкладати кошти в підготовку кадрів, 

оскільки їм важко робити прогнози на великі терміни, а також у частини з них 

просто немає коштів, щоб фінансувати в освіту, крім цього певний відсоток з 

них не бачить розвитку освіти і підтримки зі сторони держави. 
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Висновки. В сучасних умовах, конкуренції на ринку освітніх послуг стає 

досить жорсткою, кожен навчальний заклад повинен мати досить вагомі 

переваги, за умови, постійного оновлення змісту освіти та шляхом підвищення 

шансів отримати випускниками першого робочого місця безперечно б могло 

надати такому навчальному закладу більшої популярності серед абітурієнтів. 

Конкуренція сьогодення стає ще більш жорсткою у зв’язку зі скороченням 

фінансування державного замовлення, в умовах глобалізації навчання та т.п.. Зі 

швидким розвитком технологій доступ до інформації спрощується постійно, 

тому вже скоро саме практичне навчання та перспективи в працевлаштуванні 

можуть стати, беззаперечно, вирішальним фактором при виборі навчального 

закладу. 
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Педагогічні аспекти взаємодії класного керівника з батьками студентів 
  

Анотація: стаття присвячена питанням співробітництва класного 

керівника з батьками, адже родина значно впливає на процес розвитку 

особистості студента. 
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Ключові слова: мікроклімат родинного виховання, взаємодія з батьками, 

пошук нових форм співпраці, педагогічна освіта батьків, консультування 

батьків  

Основи взаємодії педагогів з батьками сформульовані В. Сухомлинським: 

«Якомога менше викликів до школи батьків для моральних нотацій дітям, для 

лякання дітей батьківською «сильною рукою», для попередження про 

небезпеку, «якщо й далі так буде продовжуватись», - і якомога більше такого 

спілкування дітей з батьками, що приносить радість матерям і батькам. Усе, що 

в дитини в голові, душі, у зошиті, щоденнику, - усе це ми повинні розглядати з 

погляду взаємин дітей і батьків, і зовсім неприпустимо, щоб дитина приносила 

матері та батьку одні засмучення - це виродливе виховання». [3] 

Ефективність взаємодії між класним керівником та батьками може бути 

досягнута при врахуванні важливих факторів: запрошення батьків до активної 

співпраці; вияв поваги, толерантності до їхньої дитини; підтримання позиції 

рівноправності учасників навчально-виховного процесу; пошук нових форм 

співпраці, що сприятиме ефективній взаємодії з батьками через батьківський 

комітет; заходи, спрямовані на підвищення авторитету батьків; довіра до 

виховних можливостей батьків; педагогічний такт, неприпустимість 

необережного втручання у справи сім'ї.  

Умовою успішної виховної діяльності зі студентами є співробітництво 

класного керівника з батьками, адже родина впливала і продовжує значно 

впливати на процес розвитку особистості дитини. 

Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це 

важлива й відповідальна задача класного керівника.  

Рішення даної задачі представляється можливим, якщо у плані роботи 

знайдуть відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками:  

вивчення родин учнів;  педагогічна освіта батьків;  індивідуальна робота з 
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батьками; інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й 

розвитку студентів. [4] 

Робота в кожному з перерахованих напрямів складається з певної 

сукупності форм і способів діяльності. Їх вибір обумовлений цілями й задачами 

виховної роботи, особистісними та професійними особливостями класного 

наставника, традиціями коледжу, своєрідністю складу студентів та їхніх 

батьків, принципами взаємодії класного керівника й батьків. 

Основні задачі взаємодії класного керівника і батьків полягають в 

слідуючому: - формування активної педагогічної позиції батьків; - озброєння 

батьків педагогічними знаннями й уміннями; -активна участь батьків у 

вихованні студентів. 

Професор Н. Щуркова радить класному керівнику будувати взаємодію з 

батьками на основі таких основних ідей-принципів, як: -звертання до почуття 

батьківської любові та її повага; - уміння розглянути в кожній дитині позитивні 

сторони, що дозволяють давати характеристику дітям з висування 

випереджальної позитивної оцінки; - висока повага особистості батька й матері, 

їх батьківської турботи, їх трудової та громадської діяльності. 

Співробітництво коледжу та родини на будь-якому етапі починається з 

вивчення умов і мікроклімату сімейного виховання, індивідуальних 

особливостей дітей і батьків. 

Тому коледж реалізує функції батьківської освіти (відомості про виховну 

концепцію коледжу, педагогічну позицію класного керівника, про методику 

виховання, про цілі й задачі особистісного розвитку студентів на даний період, 

про хід духовного розвитку дитини, про особливості студентської діяльності, 

про взаємини у групі, про виявлені здібності й поточні успіхи тощо) та коректує 

принципи сімейного виховання - саме тієї сторони, що стосується дитини, 

режиму життя та діяльності дитини, що забезпечують і корекцію особистості 

батьків. 
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Класним керівникам важливо дотримуватись таких правил: - батьки та 

студенти не повинні почувати себе об'єктами вивчення; -  робота з батьками 

повинна бути цілеспрямованою, планомірною й систематичною; - методи цієї 

роботи повинні бути взаємозалежні з методами виховання студентів; - 

психолого-педагогічні методи повинні бути різноманітні і застосовуватись у 

комплексі. 

Основні напрями роботи щодо налагодження педагогічної взаємодії 

педагогів та батьків: 

1. Підтримка фізичного здоров’я студентів і пропаганда здорового 

способу життя.  

2. Формування особистісних орієнтацій студентів: національної 

самоідентифікації, інтересу до життя, людини, культури, що сприяють 

розумінню загальнолюдських цінностей; виховання правосвідомості, 

толерантності. 

3. Робота з викладачами-предметниками щодо урахування ними 

індивідуальних особливостей студентів, виховання свідомого та 

відповідального ставлення до навчання.  

4. Робота з родиною – вплив на її виховний потенціал, коли об’єктом 

уваги є не сама родина, а принципи сімейного виховання. 

Які форми та методи роботи з батьками може використовувати вчитель? 

Вивчення родин студентів дозволяє класному керівнику краще 

довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, 

ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини.  

Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових 

особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних 

проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Класний 

керівник включає в план бесіди з педагогіки, психології, права, етики; 

батьківські збори; педагогічні практикуми з розгляду й аналізу різних ситуацій 
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виховання дитини в родині та коледжі; обмін досвідом виховання дітей у 

родині та інші форми. Таким чином, у навчанні батьків виділяються три 

напрями: - навчання батька як вихователя; - навчання батька як учителя своєї 

дитини; - навчання батька як союзника, партнера, співуправлінця. 

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній 

контакт із кожним членом родини студента, домогтись більшого 

взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість 

дитини. Тому класний керівник включає в план роботи відвідування по 

можливості родин студентів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне 

визначення перспектив і засобів розвитку дитини, педагогічні консультації, 

індивідуальні доручення. 

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й 

розвитку студентів здійснюється класним керівником за допомогою 

батьківських зборів, індивідуальних консультацій, написання батькам листів-

характеристик, записок-повідомлень, вітальних листівок і листів подяки. 

Консультування батьків і підтримка родини 

Тут мова йтиме про індивідуальний супровід родини, під яким розуміють 

організацію психолого-педагогічної, методичної та матеріальної підтримки 

студентів та їхніх батьків. 

Протягом усього періоду навчання родина проходить через низку 

труднощів, які їй не завжди вдається вирішити власними силами. Задача 

класного керівника - створити таку обстановку, щоби батьки, які потребують 

допомоги з боку коледжу, могли одержати її найрізнішими способами. [2] 

Організація консультацій для батьків - один з найбільш актуальних і 

затребуваних на сьогодні напрямів співробітництва коледжу та родини. Велика 

частина батьків звертаються за разовими консультаціями, як правило, в 

екстрених випадках: неуспішність студента, погана поведінка, пропуски занять 

без поважних причин, конфлікти з викладачем. 
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Головна мета консультації - досягнення більш глибокого, об'єктивного 

розуміння батьками проблем дитини, її особистості в цілому, визначення своєї 

виховної стратегії у спілкуванні з нею та способів взаємодії з іншими 

учасниками освітнього процесу. 

Педагогічне консультування, на відміну від освіти, має суто 

індивідуальний характер, і як відзначалось вище, потреба в ньому виникає, як 

правило, тоді, коли ситуація стає надзвичайною, потребує екстреної допомоги. 

Задача класного керівника на цьому етапі - спробувати надати родині не 

тільки інформаційно-педагогічну підтримку, а й емоційну. Дуже багато 

конфліктів удалося б запобігти на початковому етапі, якби педагоги вчасно 

пригадали про те, що існує ще одна функція в їхній діяльності - 

психотерапевтична.  

Висновок. Отже, взаємодія педагогів і батьків у вищому навчальному 

закладі – це цілісна соціально-психологічна система, яка становить єдність 

перцептивного (співсвідомість), комунікативного (спілкування) та 

інтерактивного (співпраця, співтворчість) компонентів, що взаємопов’язані між 

собою: викладач може зрозуміти внутрішній світ батьків, спілкуючись із ними; 

довіра і відкритість у спілкуванні виникає за умови розуміння вчителем 

внутрішнього світу кожної дитини, її батьків; результат співпраці та 

співтворчості залежить від передбачення емоційних реакцій іншої людини в 

конкретних ситуаціях. Важливими є не так комунікативний аспект цієї 

взаємодії, як інтерактивний і перцептивний та виявлення ефективних способів 

її організації. Це співнавчання, в якому педагог й батьки – рівноправні суб’єкти 

навчально-виховного процесу 
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Хрещення Русі 

 Анотація. Хрещення Русі, місце народження Володимира Великого, 

повернення первісних історичних назв. 

 Ключові слова: княгиня Ольга, хрещення Русі, Будятино, Малуша, 

Володимир. 

Цього року ми будемо відзначати 1030-річчя хрещення Русі. Чи все ми 

знаємо про цю подію? 

 Виявляється, що і сьогодні є чимало запитань, на які немає однозначної 

відповіді. Відомо, що охрестив Русь князь Володимир. Основною завжди 

вважалась версія російського історика В. Татіщева, який вважав, що                        

«… родился (Володимир) в селе Будятине близь Плескова, где Олга и мать 

Владимирова Малуша были, в 947 году, когда и Плесков построен» [1, 3]. 

 У історика С. Соловйова знаходимо про додаткові відомості 

Никоновського списку: «Володимир бо бе от Малки, ключницы Ольжины. И бе 

рождение Володимиру в Будутине веси; тамо бо в гневе отслала еа Олга, село 

бо Бяше еа тамо, и умираючи даде св. богородице» [2]. Але чиє це було село 

Будутино: Ольги чи Малуші? Якщо Малуші, то немає нічого дивного, що 

помираючи, вона віддала його св. богородиці, адже вона могла померти після 

хрещення Землі - це думка Соловйова.  

 Наш сучасник Ю. Диба досліджуючи цю гіпотезу щодо місця народження 

Володимира Святославича доводить, що літописне Будятине – це сучасне 

волинське село Будятичі. Воно розташоване на південний захід від Володимира 

на відстані 22 кілометри. Це село вперше згадується 31 грудня 1450 року. Назва 
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сусіднього села Низкинич співвідноситься з іменем Низкиня. В «Анналах» Яна 

Длугоша – первісні джерела, які він використовував, на жаль, згодом були 

втрачені, - Низкинею названо древлянського князя Мала (від малий - низький). 

Мати Володимира Святого звали Малушею, а її батька Малком, що так само 

відповідає Низкині. Допускаємо, що Низкиничі отримали назву від родини 

Малуші, яку відправила до цих місць княгиня Ольга. Нагадаємо також і 

гіпотезу Дмитрія Прозоровського [4], за якою згадані в літописах древлянський 

князь Мал та батько Малуші Малк любчанин – та сама особа. 

 Це підтверджується функціонуванням на Русі сімейного звичаю, який 

потім трансформувався у княжу придворну інституцію, відому під назвами 

«кормильства» та «дядьківства». Інститут «кормильства» полягав у тому, що 

діти зі своєї сім’ї переходили у материнський рід до дядька, що виконував роль 

вихователя та опікуна. Цю роль виконував «уй» (вуйко) Володимира 

Святославича, брат Малуші – Добриня. Це ще одне підтвердження того, що 

Володимир виховувався не в Ольжиному, а Малушиному селі.  

 Відправлення Малуші до Будятиного села видається безпосередньо 

пов’язаним з історичним інцидентом, який відбувся на зламі 50-60 років Х 

століття, що мав трагічне завершення не лише для його учасників, а й для долі 

християнства. Після свого особистого хрещення княгиня Ольга плекала мрію 

про хрещення держави. Хоча вона була охрещена в Константинополі, але 

офіційний поділ християнства на православ’я та католицизм відбувся лише у 

1054 році, а у Х столітті ця релігія була єдиною. Тому на прохання Ольги від 

німецького короля, майбутнього імператора Оттона І, у Київ прибув 

висвячений для Русі в Німеччині єпископ Адальберт з місією. Про цей епізод 

повідомляє Хроніка Т. зв. «продовжувача Регінона». Під цим умовним ім’ям 

приховується учасник описуваних подій – єпископ Адальберт. 

   В Хроніці під 962 роком читаємо наступне: «Адальберт посвячений у 

єпископи ругів, не мав успіху ні в чому, для чого його було послано, 
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усвідомлюючи свої зусилля даремними, повернувся назад. На зворотньому 

шляху деякі з його супутників були убиті. І сам він ледве врятувався» [5]. 

 Отже гнів Ольги був не на Малушу. Метою рішення княгині відіслати 

вагітну Малушу з Києва до Будятиного села був не внутрішньородинний 

конфлікт. Причиною була антихристиянська сваволя, яка була пов’язана з 

спробою охрестити державу. Ольга хотіла захистити ненародженого внука, 

який народився у 962 році. 

 Ольга шукала місцевість з християнізованою людністю, чи прихильною 

до християнських традицій. У Х столітті східні слов’яни Прикарпаття та Волині 

вже контактували з християнською Європою і були лояльними до своїх сусідів-

християн. 

 Як бачимо дослідження проводяться на основі географічних назв. Коли в 

незалежній Україні в рамках декомунізації Верховна Рада прийняла постанову 

«Про перейменування окремих населених пунктів та регіонів», а це стосується 

943 населених пунктів України ми розуміємо, що повернення до первісних назв 

дає можливість повернути історичну правду та проведення історичних 

досліджень. Адже письмо на теренах Русі увійшло в ужиток після 988 року, 

базоване на абетці створеній ченцями Кирилом і Мефодієм – греками, що 

поширювали християнство серед слов’ян. Багато подій, які відбувались в 

давнину наші предки просто не могли записати, але вони хотіли, щоб ми про 

них знали. Вони карбували їх у словах та географічних назвах. Ми ще не сповна 

зрозуміли велич мови та мудрість народу. 

 Наприклад, ще потребує дослідження перебування на теренах нашої 

країни древніх аріїв – ІІ тис. до н.е. Що нам про них відомо? Небагато. В 

основному з археологічних розкопок. Арії пішли на південь – сьогоднішня 

Індія – їх релігія, буддизм. Головні боги Вішну (чи не на честь божества 

названо дерево вишня, саме його містику відчув наш геніальний поет Шевченко 

«Садок вишневий коло хати…»). Шива – його, бога-руйнівника, зображають на 
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фоні могутньої ріки з тризубцем. Перебування аріїв було дуже важливим і тому 

наші далекі предки зберегли ці відомості у назвах населених пунктів, адже їм 

не була відома карта Птоломея. Тому так багато географічних назв з коренем 

буд. Хоча деякі історики вважають, що будини – це плем’я скіфів.  

 Хіба можна відмовитись від первісних географічних назв, які несуть до 

нас важливі знання через тисячоліття? Можливо, не випадково народження 

хрестителя Русі пов’язано із селом Будятино… 

 Висновки. Повернення первісних історичних назв населених пунктів дає 

можливість і через тисячоліття встановлювати історичну правду. Адже в наш 

час відкриваються для українських дослідників минулого європейські хроніки 

та літописи.  

 

Карта Птоломея  
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нижчої сільськогосподарської школи (ХІХ-ХХ ст.) 

 

 Анотація. Формування освітньо-просвітницького простору навчальним 

закладом, впровадження нових сортів рослин, порід тварин, розвиток найбільш 

економічно вигідних на той час технологій.  

 Ключові слова: Лубенська нижча сільськогосподарська школа, перший 

директор Крат Юрій Архипович, формування освітнього простору.  

Як же формувався освітній простір нашого навчального закладу з часів 

його заснування? Як поєднувались освіта і просвіта?  

 На ці питання ми знаходимо відповідь у книзі «Крізь павутиння 

змосковщення». У ній, син першого директора школи Юрія Архиповича Крата 

– Павло, розповідає про заснування і перші роки роботи школи.  

 Нагадаємо, вона була заснована біля Лубен на землі пожертвуваній 

Полтавському губернському земству дружиною гвардії полковника Катериною 

Миколаївною Скаржинською площею 50 гектарів [1, с. 1]. Земля була 

виснажена не тільки та, що її пані Скаржинська подарувала під школу, а й 

селянські ниви і міська толока; а це тому, що ніхто не знав про застосування 

гною. Із гноєм усі не знали що робити. Без особливих зусиль заготовлено було 

гній у Тернах і на Масюках і добре вгноєне шкільне поле. «Люди сміялись із 

батька, що він забирав з їхніх сараїв гній, але як вздріли восени на шкільнім 

полі не бачений ними ще ніколи такий врожай, признали батька за доброго 
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господаря і почали в нього вчитися хліборобству. Відтак батько винаймив від 

міста толоку, на котрій уже і трава не росла. Всипав її добре вапном, дав гною, і 

толока зародила на здивування цілого міста» [2, с. 105].  

 Ці дії допомогли приймати до школи 200 учнів, а не 20 як було в 

первісному кошторисі Міністерства рільництва, не вимагаючи від уряду 

більших «субсидій», які отримувала школа. 

Тим часом весною директор взявся до впорядкування школи… Пороблені 

були доріжки, квітники, клумби, паркани та огороди. Накуплено волів, коней, 

корів та інших тварин. Посадили дерева і садок біля інших шкільних будинків. 

Поле зорали і посіяли збіжжя; здебільшого нові кращі сорти, ще у нас на 

Лівобережжі не знані. Наприклад, гаолян. Посадили велике поле кукурудзи. Із 

Англії виписали на розплід чорних беркширів (порода свиней), із Голландії – 

симентальського бугая і дві телиці, із Закаспійського краю овець з довгою 

лискучою чорною вовною. Усе це директор робив для того, щоб показати 

учням кращі сорти рослин та породи тварин для розповсюдження їх на 

Лубенщині. І дійсно, лиш та худоба розплодилася і селяни побачили, що вона 

краща від місцевої, вони почали купувати в школі телят, ягнят та поросят. 

Самих поросят в школі продавали щорічно на тисячу і більше рублів. 

Нагадаємо, що викладач отримував 500 рублів на рік.  

В новоствореній школі починали виробництво нових видів продукції. Про 

це розповідається так: «Корів розплодилась велика череда, і батько запровадив 

виріб масла і ріжного сиру, як, [наприклад], бакштейну і других. Це була велика 

новина на цілу Лубенщину. Пани любили їсти швайцарські та голяндські сири, 

але нікому до голови не приходило самому почати їх робити. Я був захоплений 

тим виробом. Брав участь у цілій процедурі: як до молока додавали штучного 

ґльоґу (закваска), як деревляним ножем, а відтак мідними дротяними ґратками 

розбивали зґльоджене (сквашене) молоко на дрібні кавалки, як зливали у форми 

з дірочками, як стікала сироватка, а сир осідав і своєю власною подобою 
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згнічувався на подобу боханяти хліба. На другий день втирали сіль у сир з усіх 

боків і клали на полиці у мурованім льоху. Готовий сир батько розсилав у 

дарунок впливовим панам у повіті, а як виріб збільшився, давали учням до 

поживи» [2, с. 106].  

Сьогодні перед працівниками сільського господарства України стоїть 

питання, які галузі виробництва є прибутковими і отримуємо підказку про те, 

що і в наших кліматичних умовах спробували вирощувати культуру турецьких 

тютюнів. На здивування всіх, тютюн вдався надзвичайно гарний. Лист був 

такий довгий та широкий, що дитина могла під ним сховатися. Курії 

захоплювалися його смаком. Та спроба мала практичне продовження. Один 

підприємливий лубенець купив нижче школи за Тернами городи і створив 

плантацію тютюну.  

В новоствореній школі займались отриманням ниток шовку. Хоча ця 

справа не проста, але доступна багатьом. Для цього у хліборобській школі 

посадили кілька десятків уже досить великих шовковиць. Коли ці дерева 

прийнялися, однієї провесни одержали по пошті пакунок із зернятами, 

подібними на синій мак. Виявилося, що це яєчка шовковиків. Коли на 

шовковицях з’явилися перші листочки, розсипали ті яєчка на лутці вікна проти 

сонця. Незабаром з того «насіння» почала вилуплюватися маленька чорна 

гусінь. Для неї уже там лежали листочки шовковиці, на котрі вона перелазила і 

починала з великим смаком їсти. Вилуплювалися вони не відразу, а кілька днів. 

Для гусені підготували спеціальне приміщення поставили заздалегідь 

зроблені верстати з багатьма рамами, які обтягнули полотном. На ті рами 

розкладали гусінь. Давали їй листя раз-у-раз, бо апетит в неї був великий. 

Гусінь боялась протягів. Щоранку і щовечора пересаджували на чисті рами. 

Коли гусінь виросла, як великі пальці, стала дуже гарна, біленька, як замша. 

Потім стала жовта, як бурштин, прозора. Перестала їсти і почала розлазитися з 

рам. Потім сама себе обплела шовком, тобто коконом, досить твердим. Кращі 
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кокони відібрали на насінники, а решту запекли в печі, щоб гусінь у них 

загинула. Була куплена машина для розмотування коконів на шовкові нитки. 

Виявляється шовкова нитка за міцністю дорівнює нитці сталі такого самого 

діаметру. Незабаром отримали чудові лискучі повісма доброго шовку. Але 

«далі того з шовком батько не пішов, себто не пробував робити з него полотна. 

А якби показав, як і полотна з шовку роблять домовим способом, то наші села 

скоро б убралися у шовки» [2, с. 107].  

Ще Петро І, після Полтавської битви заснував біля Лубен польову аптеку. 

Адже наш край багатий на лікарські рослини. В сільськогосподарській школі 

учні зібрали гербарії рослин, а після цього деякі види лікарських рослин почали 

сіяти на шкільному полі. Деяким панам рекомендували посіяти м’яту. У школі 

побудували олійницю для виготовлення ефірної олії. Найбільше робили 

ефірних олій з чебрецю та м’яти. «Напаковували великі, з заліза ковані, реторти 

сухим зіллям, зашрубовували і пускали через реторти пару з кітла. По хвилі з 

холодника текла брудного кольору вода, несучи із собою ще нечистий олійок. 

Потім той олійок ішов на перечищення до другого приладу. Від декотрих панів 

приходили цілі валки возів із сушеною мнятою, щоб вигнати з неї олійок…» [2, 

с. 108].  

Важко повірити, але в той час на лубенщині ще не були відомі помідори 

та баклажани. Саме в сільськогосподарській школі навчили селянство і панство 

вживати їх у їжу. «Баклажани не поширилися так загально, як помідори. Їх 

тільки смажили та робили «ікру», але не селяни» [2, с. 108].  

Висновок. Таким чином школа була зразком ведення господарства та 

осередком просвіти. У школі не тільки навчали веденню господарства по-

новому, але і всім бажаючим допомагали новими сортами рослин та породами 

тварин для раціонального ведення власного господарства, вчили отримувати 

найкращі економічні результати за рахунок раціонального використання 

ресурсів.  
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Нові стратегії та підходи планування  
національного виховання в Лубенському лісотехнічному коледжі 

 

Анотація. Проаналізовано доцільність пошуку нових стратегій та 

підходів планування національного виховання в Лубенському лісотехнічному 

коледжі. 

          В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – 

Батьківщина 

Л.Костенко 

Ключові слова: національне виховання, виховна система, стратегії, 

національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне виховання. 

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка 

відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, 

спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як 

особистості, як громадянина своєї держави. 

Діти початку ХХІ століття різко відрізняються від своїх ровесників кінця 

ХХ століття. Великі кроки роблять науковці. Їх досягнення у галузях 

кібернетики та інформатики все більше дивують нас, дорослих. Те, що у 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

259 

середині ХХ століття здавалося фантастикою, у сьогоденні молодого покоління 

не викликає ніяких здивувань. 

Говорити про те, що без минулого нема майбутнього, мабуть вже не надто 

актуально. І хто не має свого коріння, тому навряд чи вдасться вижити у 

сьогоденні. Це, так би мовити, загальні фрази, якими сьогодні вже нікого не 

вразиш. А достукатися до сердець підлітків, щоб вони відчинили перед тобою 

свої дверцята і дозволили увійти у їх внутрішній світ, дуже важко. Що вже 

говорити про те, щоб хоч якось показати той інших світ, у якому жили їх 

пращури. Щоб, не переконуючи, не нав’язуючи власних думок, а просто, 

заглибити і зацікавити минувшиною.  

Споконвіку кожен народ плекав свою культуру, живив нею прийдешні 

покоління, примножував традиції і звичаї, беріг стежку між минулим і 

сучасним, бо вона вічна, як нічні зорі і Чумацький Шлях. 

Невичерпне джерело народної творчості дає наснагу і живить той 

життєдайний потік, що зветься «культура України». 

Звісно, наш українських побут і звичаї дуже цікаві. І дослідження будуть 

актуальними, а тема – невичерпною. Увійшовши одного разу до цього 

чудового, чарівного і загадкового світу, хочеться повертатися туди знову і 

знову. Черпаючи і пізнаючи давнину, ніби набираєшся сил і позитивної 

енергетики. Так, крім віртуального існує ще один світ. Це світ наших предків, 

про який ми повинні пам’ятати. На мій подив комп’ютеризовані студенти 

напрочуд швидко із великою зацікавленістю відгукуються до співпраці у 

проведенні різноманітних заходів.  

Процес національного виховання є двостороннім (обов'язкова 

взаємодія (вихователя і вихованця), цілеспрямованим (наявність конкретної 

мети), багатогранним за завданнями і змістом, складним щодо формування і 

розкриття внутрішнього світу вихованця, різноманітним за формами, методами 

і прийомами, неперервним (канікул бути не може), тривалим у часі (протягом 
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життя). Ефективність його залежить від рівня сформованості мотиваційної бази 

[2, 17-18]. 

Виховна система коледжу – це цілісна структура, яка сприяє успішній 

діяльності національного виховання в тому числі. Відбувається моральне 

становлення студентів, формування в них творчого мислення, відповідальності. 

На сьогоднішній день в навчальному закладі склалася система виховної роботи, 

яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та навчального 

закладу, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного 

виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє 

формуванню у студентів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає підліткам 

розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та 

самореалізуватись. 

Національно-патріотичне виховання передбачає розвиток історичної 

пам’яті, виховання патріотичних почуттів, усвідомленої любові до 

Батьківщини, громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю 

Вітчизни й готовність працювати на її благо. У навчальний та позанавчальний 

час організовуються поїздки пам’ятними місцями рідного краю: Курган 

скорботи (пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 рр. неподалік Лубен), 

пам’ятник жертвам Голокосту (місце масового розстрілу євреїв під час Другої 

світової війни біля села Засулля), Мгарський Спасо-Преображенський 

монастир.  

Відбуваються тематичні інформаційні заходи біля експозиції, 

присвяченій подвигу випускників коледжу – Валерію Брезденюку та Романові 

Нечипоренку, котрі загинули, виконуючи свій синівський обов’язок перед 

Батьківщиною під час Революції Гідності та в зоні АТО. 

Вихованці мають змогу зустрітися з учасниками АТО – випускниками 

навчального закладу, з ветеранами Збройних сил України під час виховних 

годин.  
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У кабінеті Захисту Вітчизна нещодавно було відкрито композицію «Вони 

боронили Україну». 

У плані виховної роботи зазначено тематичні години до Дня захисника 

України, Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України. Студенти 

навчального закладу беруть активну участь у міських заходах з нагоди Дня 

Незалежності України та Дня Соборності України.  

Поповнюється постійно новими матеріалами і музей навчального закладу, 

де на скрижалях історії закарбовано стодвадцятип’ятирічну історію коледжу. 

Проводяться лекторії для студентів та гостей. 

Славетна галерея випускників, які зробили вагомий внесок у розвиток 

вітчизняної науки та різних галузей народного господарства України, є 

гордістю навчального закладу. 

Плануються та проводяться протягом навчального року лекції, бесіди з 

історії рідного краю під час вивчення предметів загальноосвітнього циклу. 

Знання з історії України, належна фізична підготовка студентів-лісників 

підтверджується під час змагань «Козацькі розваги», які проходять напередодні 

свята Покрови серед ВНЗ І-ІІ р.а. Команда коледжу «Вернидуб» виборює 

першість не лише на рівні міста, а й області. 

Національно-патріотичне виховання переплітається із інтелектуально-

духовним, яке, в свою чергу, передбачає розвиток пізнавального інтересу, 

творчої активності, мислення. Виховання потреби самостійно здобувати знання 

та готовності застосовувати їх у практичній діяльності, реалізовувати 

особистісний життєвий вибір для побудови професійної кар’єри на основі 

здібностей і знань, умінь і навичок. При цьому виховується здатність 

формувати особисту точку зору та відстоювати власну позицію. 

Щорічно викладачі та студенти беруть участь у написанні 

Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності під час відзначення Дня 

української писемності та мови.  
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Під час декад циклових комісій відбуваються різноманітні конкурси 

брейн-ринги, зустрічі із письменниками рідного краю, на яких студенти мають 

змогу наживо поспілкуватися з авторами відомих творів. Неодноразовим 

гостем коледжу була народна артистка України, артистка розмовного жанру 

Полтавської обласної філармонії Наталія Іванченко. Через різноманітні заходи 

намагаємося відтворити історичне і духовне надбання нашого народу. 

Традиційними стали декламування творів Василя Симоненка та Тараса 

Шевченка із вкрапленням драматургічних постановок. 

Щорічно наші студенти є переможцями і лауреатами на обласному 

міжвузівському фестивалі-конкурсі «Студентська весна». Вокально-

інструментальний ансамбль «Пори року», жіночий ансамбль «Суцвіття» 

допомагають розкрити не одну грань різнобічних талантів вихованців. 

Ми намагаємося зробити дозвілля студентів яскравим і незабутнім, 

поєднавши його як з навчанням, так із різними видами практик.  

Інформація про життя колективу, про проведені заходи та анонси 

висвітлюється на сайті навчального закладу. 

Висновки. Отже, головною метою національного виховання на 

сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої 

духовної культури народу, його національної ментальності, спорідненості 

світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, 

які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 

художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток 

індивідуальних здібностей і талантів. 
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УДК 557.4 
Формування освітньо-культурного простору та традицій 

 

Олександр Миколайович Литвиненко 
Лубенський лісотехнічний коледж, викладач; м. Лубни, Україна 

 
Домовтеся про слова і ви уникнете половини помилок 

Декарт 
 

Про потребу уточнення та удосконалення лісівничої термінології 
 

Анотація. Термінологія лісового господарства є частиною лексичної 

системи української мови. Сьогодні помітно активізувалися дослідження 

різних аспектів терміносистеми лісівництва. Значно розширилася джерельна 

база терміноодиниць лісової галузі з огляду на появу великої кількості 

спеціальних наукових праць, словників та енциклопедій з лісівництва. Вони 

сприяють конкретизації змісту понять та систематизації лісогосподарської 

термінології.  

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста-

техніка лісового господарства передбачено уміння «чітко визначати і 

користуватися двома формами ділового мовлення: усним та писемним; логічно 

і послідовно давати стислу інформацію з питань професійного спілкування в 

колективі; застосовувати основні правила оформлення документів, добирати 

відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів» [9]. 

Але, на жаль, в наявних словниках-довідниках та галузевих стандартах є 

неточності вживання, особливо, невідповідність лісогосподарських термінів.  

Ключові слова. лісівництво, лісова галузь, лісівнича термінологія, 

термінологічний словник, лісова таксація і лісовпорядкування, лісові культури і 

лісомеліорація. 
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Лісівництво як напрямок господарської діяльності людини має більш ніж 

тисячолітню історію, у ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. воно сформувалось і утвердилось як 

наука. Багато поколінь виробничників і науковців опрацьовували лісівничі 

технології, розробляли методики досліджень, нагромаджували наукові 

матеріали. У підсумку це зумовило появу й розвиток фахової термінології. Але 

формування самобутньої української лісівничої термінології ускладнювалося й 

переривалося в періоди колоніального становища України, перебування її 

регіонів у складі різних держав. На етнічній території українців поширилися 

запозичення, кальки, штучні мовні конструкції, які ввійшли не тільки у 

лісівничий побут, а й у наукову та навчальну літературу. Запозичені терміни 

фахівці часом перекладали українською мовою, але не завжди знаходили для 

цього точні й вичерпні аналоги [5, 10].  

Сучасне вітчизняне лісівництво грунтується на класичних засадах, 

водночас ним накопичено багато інформації, що потребує узагальнення, 

ідентифікації на основі осучасненої уніфікованої термінології. Літературні 

норми термінотворення передбачають семантично точний і стилістично 

доречний вибір слів з граматично і стилістично правильною їх сполучністю. 

Точність терміну - це точність наукових узагальнень і рекомендацій, фахових 

рішень, державних програм. Про те, що точне логічне формулювання понять - 

найголовніша умова істинного знання, говорив ще Сократ (V ст. до н.е.). 

«Домовтеся про слова і ви уникнете половини помилок» - радив французький 

філософ і математик Декарт (XVII ст. н.е.). «Без назви втрачається пізнання 

речей – Nomina si nescis et cognitio rerum» - зазначав Карл Лінней. «Культура 

мови - культура думки», - підкреслював Максим Рильський [5]. 

Але ж що ми маємо? Українська мова є багатою на синоміми. Але ж у 

фаховій лісівничій термінології не може бути синонімів. Має бути тільки один-

єдиний термін, який має вживатися у будь-якій освітній, науковій літературі та 

особливо у державних стандартах! Від Львов до Луганська… 
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За державним стандартом «Лісівництво. Терміни і визначення» [3],  

рубання лісу, рубка лісу - це «рубання та видалення дерев з лісу». Але рубання 

- дія зі значенням рубати, спрощено кажучи - піднімати і опускати сокиру. 

Рубка ж лісу - технологічний процес, який саме і завершується видаленням 

дерев з лісу. У Держстандарті «Культури лісові» [2] подано термін 

«лісонасінний», він звучить природніше, ніж «насіннєвий» у Держстандарті 

«Лісівництво» [3]. У першому Держстандарті подається термін 

«лісовідновлення», в другому – «лісопоновлення» при однаковому їх змісті.  

То що ж виходить? При викладанні навчальної дисципліни «Лісові 

культури і лісомеліорація» (тут і надалі використовуються назви навчальних 

дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») ми 

мусимо вживати терміни «лісонасінний район» та «лісовідновлення», а на 

дисципліні «Лісівництво» - відповідно, «лісонасіннєвий район» та 

«лісопоновлення»? Бо так вимагають стандарти [2, 3]. Але ж це нісенітниця! А 

які ж терміни використовувати при викладанні дисциплін «Лісова таксація і 

лісовпорядкування», «Лісокористування». Відомо, що стандарти мають «вищу 

юридичну силу», ніж будь-які словники і довідники. Хоча щодо термінів 

Держстандарту, то для них передбачене періодичне, не рідше одного разу на 10 

років, оновлення. Зазначені стандарти видавалися у 1995 та 1997 роках. А зараз 

2018 рік… 

В Україні мало видань, в яких би відповідно до сучасного стану та потреб 

лісогосподарського виробництва, лісівничої науки і освіти, в зручній для 

оперативного використовування формі тлумачились терміни лісівництва та й 

лісового господарства загалом. Наведемо деякі з них: «Короткий тлумачний 

словник-довідник понять і термінів лісівництва» [4], «Лісівництво. 

Термінологічний словник» [5], «Лісотехнічний термінологічний словник» [6], 

«Недеревна продукція лісу: словник-довідник понять і термінів» [8], «Словник 

таксономічних назв деревних рослин (українською, латинською, російською, 
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англійською, німецькою мовами)» [11], «Словник-довідник термінів та 

визначень із лісової фітопатології» [12], «Українська енциклопедія 

лісівництва» [13].  

Наведено лише деякі видання, але ж і вони мають неточності та наводять 

багато синонімів одного й того ж терміну. До речі, а як буде правильно 

«лісоутворююча порода» чи «лісотвірна порода»?  

У лісівничому термінологічному словнику [5] була перша спроба такого 

впорядкування лісівничих термінів, але ж найбільш вживані в лісівництві 

терміни наведені в ньому в авторському розумінні. Автори вказують, що 

точність і однозначність термінів забезпечені лісознавчо-лісівничою 

інтерпретацією їх змісту. Частина термінів належить по наукового арсеналу 

інших галузей знань, але вони трактуються авторами з лісівничих позицій. Там 

же автори одночасно наводять терміни «лісовідновлення», і «поновлення лісу».  

Візьмемо за приклад навчальну дисципліну «Лісова таксація і 

лісовпорядкування». Єдиним прийнятим терміном є «лісовпорядкування», але 

ж інколи зустрічаються у літературі і синоміми – лісоупорядкування. 

лісовлаштування, лісовпорядження… Щодо терміну «таксаційна ознака», то 

вона більш повно і правильно відображає зміст, ніж термін «таксаційний 

показник». Бо таксаційна ознака повинна щось означати, а не показувати. 

Стандарт «Лісівництво» вказує на термін «деревостан пристиглий», а в 

таксаційній літературі вживають термін «пристигаючий». Де ж істина? І таких 

невідповідностей можна навести безліч. До речі, стандарту по термінах і 

визначення з лісової таксації і лісовпорядкування немає… 

Висновки. Зазначена проблема в даній статті висвітлена не вперше. 

Точність, однозначність терміну – це точність думки, а відтак точність 

наукових узагальнень і рекомендацій, фахових рішень, державних програм. 

Саме тому потрібна експертиза лісогосподарських термінів, їх уніфікація та 

стандартизація. Цю функцію могла б виконувати термінологічна комісія при 
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Держлісагентстві України, а ще краще -  при Лісівничій академії наук України 

із залученням освітніх закладів лісівничого спрямування, таких як Навчально-

науковий інститут лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, 

Національного лісотехнічного університету України та наукових установ: 

Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового 

господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького та Українського 

науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака 

(УкрНДІгірліс) з обов’язковим залученням філологів. Створення такої комісії – 

потреба часу, на це вказує і професор Володимир Бондаренко [5, 10]. 
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Тьюторство, як одна з основних технологій формування професійної 
компетентності майбутніх агротехніків в аграрних коледжах 

 

Анотація. У викладачів у аграрних коледжах  виникає питання - які 

техології необхідно застосовувати на заняттях в поєднанні з традиційними, 

щоб не тільки надати студентам знання, але і сформувати у майбутніх 

агротехніків професійну  компетентність, однією зі багатьох є тьюторська 

технологія. Вона є не однорідною і багатогранною, охоплює багато методик і 

засобів навчання та виховання студентів. 

Ключові слова: Тьюторська техологія, професійна компетентність, 

майбутні агротехніки, аграрні коледжі. 

Освітній процес у навчальному закладі не може не зазнавати змін, що їх 

диктує ХХІ ст. Такий процес має бути зорієнтований на підготовку молодих 

творчих лідерів, здатних оцінити минуле і творити краще майбутнє. Для цього 

недостатньо орієнтуватися на передавання та засвоєння досвіду, накопиченого 

людством, а необхідно навчити студента мислити, адже більшість проблем, що 

виникає в науці, культурі, має відкритий характер і тому не має однозначного і 

простого вирішення [4, с. 47]. 

У період навчання студенти пристосовуються, звикають до традиційних 

методів навчання, де все зрозуміло і немає місця для чогось невідомого. 

Застосування на заняттях інтерактивних технологій змінює звичну для студента 

ситуацію навчання, характер його діяльності, ставить його в іншу позицію: 

студент перестає бути пасивним приймачем знань, а стає активним учасником 
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навчання [5]. 

Нагромаджений уже нині закордонний та вітчизняний досвід 

переконливо засвідчує, що збагаченню навчального процесу та його 

інтенсифікації сприяють інтерактивні методи навчання. За їх допомогою можна 

виконувати такі операції: навчитись формулювати власну думку, правильно її 

виражати; аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; 

навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; доводити 

власну точку зору, аргументувати і дискутувати; моделювати різні соціальні 

ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через залучення до різних 

ситуацій і переживати їх; знаходити спільне вирішення проблеми; вчитись 

будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати 

конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу; розвивати 

навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчої роботи. 

Інтерактивні методи потребують багато часу для підготовки як тих, хто 

навчається, так і того, хто навчає. Можна розпочати з поступового 

використання цих методів, якщо ви чи ті, кого ви навчаєте, з ними не знайомі. 

Маємо звикнути до них і отримати певний досвід їх використання [ 3, с. 187]. 

Отже, виникає питання: які технології маємо застосувати для формування 

професійної компетентності майбутніх агротехніків? Взагалі досвід показує,що 

найбільш ефективними технологіями є кейс-технологія, малих груп, проектного 

навчання, ігрового навчання, модульного навчання, тьюторська.  

Тьюторська технологія навчання – досить потужний інструментарій для 

підготовки будь-яких фахівців з різних спеціальностей.  

Слово «тьютор» (у перекладі з англ. – викладач-консультант) – особа, яка 

полегшує процес навчання, роль якої – бути обізнаним партнером своїх 

слухачів» [1, с. 74].  
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Феномен «тьюторства» зародився в Англії приблизно в XVII ст. і широко 

використовується в усіх розвинених системах освіти не тільки Європи, а й у 

всьому світі. Що ж до використання цієї технології в українських вишах, то 

можемо з упевненістю сказати, що це доволі нове та маловивчене явище. 

Проаналізувавши досвід використання цієї технології за кордоном та 

зіставивши її з програмою підготовки сучасного агротехніка, виокремлено 

основні функції тьюторства для його використання : 

1) організація та керівництво освітньо-пізнавальною діяльністю 

майбутнього агротехніка; 

2) діагностика його інтересів та можливостей;  

3) надання рекомендацій для особистісного становлення, способу життя, 

організації самовиховання, визначення індивідуальних перспектив та 

закладання системи цінностей у студентів коледжів;  

4) забезпечення вирівнювання недоотриманих знань та вмінь;  

5) навчально-методичний супровід із певної навчальної дисципліни для 

правильного й ефективного засвоєння студентом необхідного матеріалу;  

6) організація самостійної роботи;  

7) визначення засобів та допомога в досягненні високих результатів чи 

рейтингів своїх підопічних;  

8) організація інформаційного забезпечення й обміну між студентами 

додатковою літературою.  

Близький до поняття «тьютор» наш аналог – «куратор», але його 

функціонал і можливості значно звужені. 

Під час проведення  занять тьюторську технологію  можна застосовувати 

в процесі вивчення будь якої дисципліни з навчального плану спеціальності 

5.09010103 «Виробництво продукції рослинництва». Нехай студенти самі 

визначають нестандартні запитання та намагаються самостійно або ж за 

допомогою свого тьютора давати на них вичерпні відповіді. На лабораторних і 
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практичних заняттях студентам можна  запропонувати під керівництвом 

наставника розробити й виконати різного роду завдання.  

Висновки. Протягом вивчення дисциплін студенти обов’язково  

покажуть власний інтерес у пізнанні чогось нового з дисциплін, у них зросте 

зацікавленість при виконанні як лабораторних, так і практичних (ситуаційних) 

робіт. Усе це позитивно вплине на якість засвоєння дисциплін . 
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Анотація. Фактично формування професійної компетентності фахівця 

в аграрних колежах здійснюється з метою формування високої готовності 

студента до успішної професійної діяльності в різних сферах обраної 

спеціальності це і є основою метою освітньо-культурного простору. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, 

фахівець, аграрні коледжі. 
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Компетентнісний підхід у свідомості його прибічників протистоїть 

ЗУНам в освіті та всьому негативному, що з ними пов’язують: з домінуванням 

фактичного, інформаційного елементу, недостатністю в учнів (студентів) умінь 

застосувати знання в різноманітних ситуаціях для виконання практичних і 

теоретичних завдань, тобто вмінь користуватися знаннями [ 1]. 

В Україні такий процес є повністю закономірним і відповідає змінам, що 

відбуваються в більшості країн світу. Важливим етапом модернізації освіти в 

інших країнах є якісне оновлення змісту освіти та технологій навчання, 

узгодження їх із потребами сьогодення, а саме – орієнтація на компетентнісний 

підхід під час розроблення робочих програм навчальних дисциплін, їх 

методичного супроводу та створення нових, більш ефективних механізмів і 

методик його запровадження, що стає можливим шляхом створення нових 

програм, оновлення змісту навчання та навчально-методичної бази.  

Цінність застосування компетентнісного підходу для студентів полягає в 

тому, що вони засвоюють не лише «готові знання», що транслює викладач, а й 

уміння, способи і прийоми його миследіяльності.  

І. Зимня виділила три основні етапи становлення компетентнісного 

підходу в освіті: від розмежування понять «компетенція» та «компетентність» 

до дослідження компетентності як наукової категорії [3]. 

У «Словнику педагогіки» Г. Коджаспірова поняття «компетентність» 

трактується як «особисті можливості посадовця і його кваліфікація (знання, 

досвід), що дозволяє брати участь у розробленні певного кола рішень або 

вирішувати питання самому завдяки наявності в нього певних знань, навичок; 

рівень освіченої особи, що визначається ступенем оволодіння теоретичними 

засобами пізнавальної або практичної діяльності» [5].  

В основу підвищення ефективності підготовки кадрів покладено 

формування професійної спрямованості студентів. 

Випускник аграрного профілю має знати стан і перспективи розвитку 
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техніки і технології у своїй та в суміжних галузях; бути здатним 

використовувати знання й інформаційну грамотність, застосовувати 

інтерактивні технології, володіти сучасними методами оцінювання праці, 

сучасними методами проектування; мати чітке уявлення про предмет наукової 

методології, цілі даної галузі, методи прогнозування і розвитку техніки: бути 

ознайомленим з основами організації виробництва, праці та управління, з 

економікою галузі; розбиратися в питаннях охорони праці й техніки безпеки, 

управляти оргтехнікою і вимірювальною технікою [3]. 

Варто зауважити, що професійна компетентність у дослідженні Т. Браже 

– явище багатофакторне, охоплює систему знань і вмінь, цінності, орієнтири, 

інтегративні показники загальної культури (мова, стиль спілкування, ставлення 

до себе та до власної діяльності) [2, с. 71]. 

Одним із найважливіших завдань національної системи професійної 

освіти в контексті Болонського процесу є підготовка конкурентоспроможного 

спеціаліста, який має не тільки базові знання і практичні вміння, але і 

характеризується високим рівнем готовності до виконання професійних 

обов’язків, рівнем власної підготовленості [4].  

Висновки. Отже, майбутній фахівець має бути готовим увійти у 

виробничу сферу взаємозв’язків, упевнено почувати себе в професійному 

середовищі. Для цього необхідно сформувати в студентів професійну 

компетентність, що є одним з головних завдань навчального закладу. 
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Використання ІКТ у сучасному освітньому процесі 
 

Анотація. У статті розглянуто роль ІКТ у сучасному освітньому 

процесі та зосереджено увагу на низці важливих методичних рекомендацій для 

викладача, що є розробником мультимедійних презентацій 

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, 

комп’ютеризація, мултимедійна презентація. 

Нова парадигма вищої освіти, згідно з сучасними тенденціями 

суспільного розвитку, спрямована на інтереси особистості і передбачає 

формування компетентності, ерудиції, творчих здібностей особистості та 

підвищення рівня якості професійної підготовки. Завдання підвищення якості 

професійної підготовки є одним із пріоритетних завдань Болонського процесу. 

У зв'язку з входженням України до європейського освітнього простору, 

приєднанням до Болонського процесу, особливого значення набувають 

проблеми підвищення конкурентоспроможності на ринку праці майбутніх 

випускників вищих навчальних закладів. Ринок праці висуває вимоги не тільки 

щодо загального рівня знань фахівця, його управлінських якостей, а й рівня 

його професійної компетентності. Отже особливої актуальності набувають 

аспекти стратегії і тактики подальшого вдосконалення системи підготовки 

фахівців [1, с.13], що в сучасних умовах розвитку економіки зумовлює нові 

вимоги до математичної підготовки студентів. Проблема забезпечення 

належного рівня математичної підготовки майбутніх спеціалістів, зокрема 

лісотехнічного профілю, стає особливо актуальною. 

Аналіз стану викладання математики в практиці коледжу та середньої 

школи засвідчує, що результати навчання студентів та учнів, рівень їх 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

275 

пізнавальної активності та самостійнгості, творчих здібностей не сповна 

відповідають запитам суспільства. 

Проблема розвитку пізнавальної активності студентів вимагає пошуку 

нових підходів для подальшого вдосконалення методичної системи навчання, 

що спрямовані на реалізацію принципу активності у процесі навчання. Отож, 

перед викладачем постає проблема забезпечити таку підготовку, яка  б за 

обсягом і рівнем відповідала б сучасним вимогам без збільшення завантаження 

студента. Аби вирішити дану проблему, традиційних підходів і технологій 

навчання виявляється недостатньо. 

Це визначає необхідність впровадження нової моделі навчання, 

здійснення якої має базуватися на сучасних навчальних технологіях. Надалі не 

можна обмежуватися використанням лише традиційних  навчальних надбань та 

методичного забезпечення. 

Одним з нових підходів до підвищеня якості освіти є інформатизація 

освіти, передбачена Указом Президента України №344/2013 «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 

року. Заходи, спрямовані на забезпечення інформатизації освіти, задоволення 

освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-

виховного процесу, передбачають: 

- формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в 

системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти, застосування в навчально-виховному процесі та 

бібліотечній справі поряд із традиційними засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; 

-розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних 

рівнів складності залежно від конкретних потреб; 

-створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, 

спрямованої на здійснення її основних функцій; 
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-повне забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів навчальними комп'ю-

терними комплексами, а також опорних навчальних закладів освітніх округів 

мультимедійним обладнанням; 

-оновлення застарілого парку комп'ютерної техніки; створення 

електронних підручників та енциклопедій навчального призначення; 

-поступове забезпечення спеціальних навчальних закладів (груп, класів) 

корекційними комп'ютерними програмами; 

-розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти; 

-створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають на довготривалому 

лікуванні; 

-створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері 

управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного 

забезпечення проведення моніторингу освіти. 

Нині у вищій школі на зміну традиційній дидактичній системі навчання 

«викладач-студент», «студент-студент» приходить нова система: «викладач-

комп’ютер-студент», «комп’ютер-студент», «студент-комп’ютер-студент». 

Комп’ютер як засіб навчання вже використовується майже 45 років. І за 

цей час його використання мінялися функції і дидактичні можливості, більш 

серйозний підхід отримала психологічна сторона експлуатації такого засобу. 

Зазнали змін і прикладні комп’ютерні продукти (навчальні системи, оболонки, 

середовища), змінилися і їхні можливості та функції. 

Використання техніки в навчальному процесі традиційно характери-

зується двома шляхами: 

- взаємодією студента з комп’ютером, навчання відбувається, як правило, 

без втручання викладача, оскільки студент одержує всю необхідну інформацію 

тільки від комп’ютера, спілкуючись з ним у зручному режимі. Єдино можливе 
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втручання викладача тоді, коли через недосконалий програмний продукт 

виникає непередбачена ситуація і комп’ютер неспроможний будь-що зробити; 

- взаємодією викладача з комп'ютером. У цьому разі комп’ютер може 

застосовуватися як помічник в організації навчального процесу або ж 

виконувати контролюючу функцію. Він може видавати результати після 

виконання студентами певної роботи, порівнювати їх, вести підрахунки. 

Запроваджені комп‘ютерні технології навчання вносять істотні зміни і в 

діяльність педагога. Його місце в навчальному процесі значною мірою визна-

чається вибраною навчальною системою, і залежно від функцій, що ви-

конуються цією системою, зумовлюються і функції викладача. Успішне 

використання комп’ютерних технологій ставить нові вимоги до професійної 

майстерності викладача. 

Поява нових інформаційних технологій навчання, в тому числі і викорис-

тання комп’ютерної техніки, зумовила і появу нових форм організації нав-

чального процесу, за яких студент виступає об’єктом навчальної діяльності. 

Комп'ютер вирішує досить складні задачі за допомогою евристичних засобів. 

При цьому змінюється статус студента, він усвідомлює себе людиною, яка 

самостійно приймає певні рішення і відповідає за одержаний результат. А це 

розкриває нові горизонти в практичній реалізації принципу гуманізму та 

гуманізації в навчанні при використанні комп’ютерних технологій. 

Використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі не 

повинно змінювати логіку, системність і цілісність матеріалу, що вивчається. 

Перед тим, як використати ЕОМ у навчальному процесі, викладачу необхідно 

визначити пріоритети, за якими буде подаватися навчальна інформація, 

доцільні та ефективні форми, засоби і види організації навчальної діяльності. 

Тільки такий підхід до вирішення найважливіших питань методичного, 

психологічного й педагогічного планів може гарантувати якість і ефективність 

використання комп’ютерної техніки. 
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Важливим і надзвичайно корисним засобом організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів є мультимедійна презентація. Під 

мультимедіа-презентацією ми розуміємо логічно пов'язану послідовність 

слайдів, об'єднану однією тематикою і загальним принципом оформлення. З її 

допомогою вчитель може не тільки продемонструвати матеріал з теми, яка 

вивчається, а й розвивати у студентів логічне та алгоритмічне мислення, 

оскільки всі презентації будуються за єдиною логічною схемою. Мультимедіа – 

це представлення об'єктів і процесів не традиційним текстовим описом, а за 

допомогою фото, відео-графіки, анімації, звуку, тобто в будь-який відомий у 

наш час спосіб [3, с. 41]. 

Мультимедійна форма вираження навчальної інформації найбільш 

актуальна на сьогоднішній день у зв'язку з комп'ютеризацією процесу освіти. 

Вона сприяє створенню умов для організації роботи шляхом сполучення 

навчального матеріалу і забезпечення його успішного сприйняття з 

підключенням різних видів пам'яті - зорової, слухової, емоційної та ін. 

Умілий викладач може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб 

залучення учнів в освітню діяльність. Причому презентація може стати 

своєрідним планом уроку, його логічною структурою, тобто може бути 

використана на будь-якому етапі уроку або на будь-якому типі уроку — 

вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або домашнє 

завдання та ін. 

Презентація дає можливість викладачу проявити творчість, 

індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків. Вона 

забезпечує вчителю можливість для: інформаційної підтримки; ілюстрування; 

використання різноманітних вправ; економії часу і матеріальних засобів; 

побудови канви уроку; розширення освітнього простору уроку. 

Завдяки використанню презентацій у студентів спостерігається: 

концентрація уваги; включення всіх видів пам'яті: зорової, слуховий, моторної, 
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асоціативної; більш швидке і глибоке сприйняття викладеного матеріалу; 

підвищення інтересу до вивчення предмета; зростання мотивації до навчання. 

Головними ж перевагами використання навчальних презентацій у 

навчальному процесі є інтерактивність і підвищена ефективність сприйняття. 

Застосування кольору, графіки та анімації, звуку, сучасних засобів відеотехніки 

дозволяє моделювати відмінність ситуації, середовища, розвиваючи при цьому 

творчі та пізнавальні здібності студентів. 

Форми і місце використання мультимедійної презентації (або навіть 

окремого її слайда) на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети, 

яку ставить викладач [2, с. 26-28]. Можна виділити такі загальні, найбільш 

ефективні прийоми застосування таких посібників: 

• При вивченні та закріпленні нового матеріалу. Дозволяє ілюструвати 

різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих 

випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу. 

• Для перевірки знань. Для викладача комп'ютерне тестування - це засіб 

якісного контролю знань. 

• Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків. 

• Під час аналізу фронтальних самостійних робіт, забезпечує поряд з усним 

візуальний аналіз результатів. 

Варто зосередити увагу на низці важливих методичних рекомендаціях для 

викладача – розробника мультимедійних презентацій [1, с. 17-18]. 

1. Мультимедійні засоби мають значні переваги у відображенні 

інформації порівняно з традиційними засобами навчання. Вони безпосередньо 

впливають на мотивацію навчального процесу; сприяють пришвидшенню 

сприйняття студентами навчального матеріалу, зменшенню втомлюваності, 

отже, покращують ефективність навчально-виховного процесу в цілому. 

2. Під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати: 

• психологічні особливості студентів даної групи; 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
280 

• мету й очікувані результати навчання; 

• структуру пізнавального процесу; 

• розташування студентів в аудиторії; 

• вибір найефективніших елементів комп'ютерних технологій для 

вирішення конкретних завдань уроку; 

• вибір доречної колірної гами оформлення слайдів. 

3. Під час роботи з мультимедійними презентаціями на уроках необхідно 

перш за все враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття 

інформації з екрана комп’ютера, телевізора, інтерактивної дошки, проекційного 

екрана. Робота з візуальною інформацією, що подається з екрана, має свої 

особливості, оскільки тривалий перегляд викликає стомлення, зниження 

гостроти зору. 

4. Особливо трудомісткою для людського зору є робота з текстами. Під 

час створення слайдів необхідно врахувати такі основні вимоги до них: 

• слайд має містити мінімально можливу кількість слів; 

• для написів і заголовків слід вживати чіткий крупний шрифт; 

• обмежувати використання простого тексту; 

• виносити на слайд пропозиції, визначення, слова, терміни, які варто 

записати в зошиті, прочитати їх вголос під час демонстрації; 

• розмір букв, цифр, знаків, їх контрастність мають бути такими, щоб їх 

можна було добре розгледіти з останнього ряду парт; 

• заливка тла, букв, ліній має бути переважно спокійного кольору, щоб не 

викликати роздратування і стомлення очей; 

• креслення, малюнки, фотографії та інші ілюстративні матеріали мають 

максимально рівномірно заповнювати все екранне поле; 

• звуковий супровід слайдів не повинен бути різким, відволікаючим, 

дратівливим. 

5. На перегляд одного слайда відводиться не менше 2-3 хвилин, щоб 
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студенти могли сконцентрувати увагу на зображенні, простежити послідовність 

дій, роздивитися всі елементи, зафіксувати кінцевий результат, за потреби 

зробити записи. У своїй практичній діяльності кожен викладач, що проводить 

заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за параметрами набір 

педагогічних прогамних засобів, що підвищує ефективність його праці. У свою 

чергу, при цьому рівень теоретичних та практичних умінь і навичок студентів 

наближає студентів до вимог сьогодення. Систематичне використання 

комп’ютерних презентацій на уроках знімає актуальне питання наочності з 

матенматики. Водночас, постає питання, чи варто витрачати ресурси для 

придбання наочності, якщо їх можна подати у вигляді презентації.   

Аналіз досвіду застосування комп’ютерної техніки у вузі, зокрема на 

практичних заняттях, дає змогу зробити деякі висновки з проблем застосування 

нових інформаційних технологій в процесі активізації пізнавальної діяльності 

студентів при впровадженні індивідуалізованого підходу в навчанні. 

Використання персональних комп’ютерів дає змогу: 

— інтенсифікувати і раціоналізувати час, що витрачається при тради-

ційному навчанні на демонстраційні моменти, пошук інформації, на інди-

відуальний темп роботи з теоретичним матеріалом; 

— підвищити ефективність процесу навчання внаслідок переробки ве-

ликого обсягу навчальної інформації, необхідної для кожного студента; 

— розвивати пізнавальну активність, підвищувати ефективність 

самостійної роботи, інтерес до теми, що вивчається; 

— встановлювати взаємозв'язок, необхідний для управління навчальним 

процесом, систематично контролювати знання та вміння, отримані під час 

опрацювання навчального матеріалу, підвищувати рівень перевірки знань; 

— удосконалювати форми і засоби організації самостійної, диферен-

ційованої, індивідуальної, індивідуалізованої роботи студентів; 

— індивідуалізувати процес навчання, застосовуючи окрему методику, 
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заставлену в ЕОМ для моделі кожного студента, що дозволяє враховувати 

індивідуальні особливості студента, розвивати здібності, підвищувати якість 

засвоєння знань та необхідних вмінь. 
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СЕКЦІЯ 5 
ПЕРСПЕКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ  

ТА ЕКОНОМІКИ 
 

УДК 330.34:630*15(477) 
Перспективне моделювання  
управлінських систем та економіки 

Ольга  Володимирівна  Гиря  
МЛТК, викладач; м.Малин, Україна 

 

Економічний аналіз мисливського господарства 
в Україні та перспективи його розвитку 

 

Анотація. В даній статті проаналізовано основні показники діяльності 

мисливського господарства у динаміці та перспективи його розвитку.  

Ключові слова: мисливське господарство, витрати, окупність витрат, 

чисельність мисливських тварин, ефективність.   

 Організації та розвитку мисливства в Україні за останні роки  

приділяється значна увага, оскільки його основними завданнями є охорона, 

відтворення, регулювання популяції мисливських тварин і хижаків, надання 

послуг учасникам полювання та наповнення державного бюджету. Водночас у 

мисливському господарстві України існує низка проблем, що негативно 

впливають на результати його діяльності, знижують рівень ефективності, 

призводять до збитковості. Зокрема, це – проблеми, пов’язані з користуванням 

мисливськими угіддями, охороною мисливських видів тварин, компетенцією 

мисливських органів загалом та окремих посадових осіб, з відшкодуванням 

збитків, завданих мисливськими тваринами, регулюванням допуску мисливців 

до права полювання, охороною мисливських угідь від незаконного полювання 

тощо. Це пов’язано з неефективною структурою та методами ведення 

мисливського господарства в Україні, які не відповідають сучасним 

європейським принципам. В зв’язку з цим науковці аналізують нормативно-

правову базу у сфері державного регулювання діяльності мисливського 

господарства, вносять пропозиції щодо її вдосконалення [1; 6]; вивчають досвід 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
284 

мисливських господарств Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини та ін [2; 3; 

4; 5; 6; 8].  

 В таблиці 1 за статистичними даними  відображено порівняння основних 

показників діяльності мисливського господарства України у динаміці. 

Таблиця 1 – Показники діяльності мисливського господарства в Україні 

Відхилення  
2000 2005 2010 2014 2015 2016 

+, - % 
Кількість користувачів 
мисливських угідь, 
одиниць 

841 868 908 1021 1044 1050 + 209 125 

Площа мисливських угідь, 
наданих у користування, 
на кінець року, тис.га 

47806,9  47341,4 46745,7 37539,8 38709,9 38340,6 -9466,3 80 

Облікова кількість 
штатних працівників, 
зайнятих у мисливському 
господарстві на кінець 
року, осіб      

4965 5887 7181 6352 6457 6321 + 1356 127 

Середня площа 
мисливських угідь, що 
обслуговується одним 
єгером, тис.га 

9,63 8,04 6,51 5,91 5,99 6,06 - 3,57 63 

Загальні витрати на 
ведення мисл. госп-ва у 
фактичних цінах, тис. грн. 

20811,1 58078,6 18321,7 213707,1 246141,8 284018,2 263207,1 1365 

Витрати на 1 тис. га 
мисливськ. угідь, тис. грн. 

0,435 1,227 0,392 5,693 6,359 7,408 6,973 1703 

За останні16 років кількість користувачів мисливських угідь зросла на 209, або 

на 25 %., а площа угідь навпаки зменшилась на 20%. Згідно даних [2] площа 

наданих у користування мисливських угідь на даний час в Україні становить 

39,4 млн. га, з яких УТМР надано – 25,2 млн. га (64%), підприємствам 

Держлісагентства – 4,2 млн. га (10,8%), іншим користувачам – 9,9 млн. га 

(25,2%). Необхідно відмітити, що 98 % мисливських угідь охоплені 

мисливським впорядкуванням. 

 Також збільшилась кількість працівників, зайнятих у мисливському 

господарстві, на 1256 осіб (на 27%), в результати цього навантаження на 1 єгеря 

зменшилось на третину і становить 6,06 тис. га. В країнах ЄС на 1 єгеря 

припадає 3-7 тис. га, що дозволяє їм дбайливо і ефективно господарювати.  
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Таблиця 2 – Динаміка витрат та їх окупність 

Роки Відхилення 

Показники 
2012 2013 2014 2015 2016 

Струк-
тура 

витрат, 
% 

+, - % 

Загальні витрати, тис. грн. 217530,8 219642,2 213707,1 246141,8 284018,2 100 66487,4 130,6 
Витрати на оплату праці 92317,9 94869,7 127452,9 120942,2 158818,4 56 66500,5 172,0 
Витрати на охорону, 
відтворення та облік диких 
тварин, упорядкування 
мисливських угідь  

82531,7 80840,6 86254,2 106417,8 125199,6 44 42667,9 151,7 

з них 
 на охорону диких тварин 
 на придбання підкормки 

27796,5 
37768,2 

26901,2 
34745,3 

33273,2 
36355,2 

41773,2 
45652,6 

50407,8 
55527,9 

18 
20 

22611,3 
17759,7 

181,3 
147,0 

Надходження від ведення 
мисливськ. господарства, 
тис. грн.  

109691,7 116144,2 103327,9 112195,6 133203,0  23511,3 121,4 

Окупність ведення 
мисливського 
господарства,  % 

50,4 52,9 48,4 45,6 46,9  -3,5 93,1 

Вихід продукції на 1000 га 
мисливських угідь, грн. 

2461 2721 2752 2898 3474  1013 141,2 

 

Витрати зросли в рази, але якщо враховувати індекс інфляції, реально 

вони майже не змінились. Притому, 56% витрат іде на оплату праці й 44% - на 

охорону, відтворення та облік диких тварин.  Також і надходження збільшились 

за рахунок зростання цін на мисливські послуги. А окупність зменшилась і 

становить 46,9%. Лише у Вінницькій області окупність 135,2%, в 10 областях  

становить більше 50%,  в інших- менше 50%.  

Таблиця 3 – Динаміка чисельності та видовий склад мисливської фауни 

Відхилення  
2000 2005 2010 2014 2015 2016 

+, - % 
Кількість диких тварин у 
мисливськ. господартвах, 
тис. голів 

        

       копитні тварини 177,8 195,0 239,0 233,6 231,3 220,2 42,4 124 
       хутрові звірі 2416,4 2348,4 2249,6 1747,5 1705,5 1675,4 -741 69 
       перната дичина 9417,5 9280,9 10672,9 9169,3 9756,2 9888,4 173,9 102 
Кількість розплідників, 
ферм для штучного 
розведення мисливських 
тварин для розселення 

44 127 182 228 218 220 176 500 

Чисельність мисливських 
тварин у розплідниках, 
фермах, голів 

        

       копитні тварини 336 1145 1856 2874 2464 2705 2369 805 
       перната дичина 3297 9621 36444 28029 28820 20261 16969 615 
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За даними таблиці 3 та графіком можна сказати, що чисельність копитних 

та пернатої дичини зросла, а хутрових – зменшилась на третину. Також 

кількість розплідників зросла в 5 раз. На Україні чисельність тварин набагато 

менша, ніж у країнах Європи, але і при такій ситуації ліміт добування не 

виконується. 

Статистика свідчить, що більшість мисливських господарств збиткові, 

але продовжують працювати. Це свідчить, що частина прибутку знаходиться в 

«тіні». Тому необхідно вдосконалити законодавство, яке регулює діяльність 

мисливських господарств. А саме основне, щоб всі його дотримувались, 

починаючи від високопоставлених осіб і закінчуючи працівниками 

мисливських господарств. Зараз часто ті, хто мали б охороняти тварин, самі 

займаються браконьєрством.  

Якщо кожен із жителів України був би патріотом своєї країни, то ми були 

б на рівні тої ж Польщі чи інших постсоціалістичних країн. Тому давайте всі 

разом відбудуємо нашу Україну!   
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Перспективи розвитку та зростання сільського зеленого туризму на 
території Житомирської області 

 

Анотація. Житомирська область є одним з наймальовничіших регіонів 

України. Так за енциклопедичними даними у Житомирській області 

нараховується 102 території та об’єкти природно-заповідного фонду, серед 

яких: Поліський заповідник державного значення, 43 заказники (10 – 

державного значення), 26 пам’яток природи, 31 парк – пам’яток садово – 

паркового мистецтва. До рекреаційних ресурсів належать значні масиви лісів, 

річки, озера та ставки, а також родонові джерела мінеральної та столової 

вод, родовища торфових і сапропелевих лікувальних грязей. На території 

області розташована велика кількість культурно-архітектурні пам’яток 

історії, знаходиться низка музеїв [11]. Крім того на території Житомирської 
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області є дуже розвинена екомережа загальною площею 1831,19 тисяч 

гектарів [12]. Все це відкриває чудові перспективи для розвитку та 

функціонування на території Житормирської області такого виду діяльності, 

як сільський зелений туризм (СЗТ).  

Ключові слова. Сільський зелений туризм (СЗТ), екологічний туризм, 

екомережа, Європейський Союз, туристичні атракції, екосистемний потенціал, 

садиби. 

Згідно доповіді «Управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації» «Про стан навколишнього 

природного середовища Житомирської області у 2016 році»  загальна площа 

екомережі становить 1831,19 тисяч гектарів. Це є дуже великий резерв для 

створення нових об’єктів сільського зеленого туризму на території 

Житомирської області. Більш детальні дані, щодо стану екомережі на території 

Житомирської області надані у таблиці 1 [12]. 

Таблиця 1. Основні складові структурних елементів екологічної 

мережі Житомирської області 

Складові елементи екомережі, тис. га №
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Загальна площа екологічної мережі становить 1831,90 тисяч гектарів у 

зв’язку із урахуванням того, що території ПЗФ одночасно перебувають у інших 

складових елементах [12]. 
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Cільський зелений туризм (СЗТ) — це надання (чи отримання) послуг 

туристичних атракцій, асоційованих з відпочинком, по використанню 

екосистемного потенціалу агропромислового комплексу та локальної 

інфраструктури певного регіону сільської місцевості або ж її характерної 

колоритної особливості (культурної, архітектурної, етнічної, господарської 

тощо) [8, 10] . 

Нині сільський туризм придбав величезну популярність в усіх країнах 

сучасного ЄС. Саме в сільському туризмі Європейський Союз вбачає  основний 

важіль економічного підйому своїх сільських територій [1, 10] . 

За даними Всесвітньої туристичної організації, у понад 40 державах світу 

туризм став основним джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах — однією 

з трьох основних статей надходжень у бюджет. За останні десятиліття кількість 

туристів у світі неухильно зростала і досягла третини населення земної кулі [2]. 

Приблизно 10% всіх туристів світу знаходяться в орбіті  сільського зеленого 

туризму. Найбільшого розвитку дана сфера набула у США. Станом на 2000 рік 

у цій сфері працювало 7,8 мільйонів американців, а сумарні доходи від даного 

виду діяльності становили 564 мільярди доларів на рік [9, 10]. В більшості 

країн Європи заняття сільським туризмом заохочується на державному рівні. 

Тому в цих країнах частка екоподорожей складає більше 20% від усіх 

туристичних послуг, а темпи щорічного приросту досягають 30% [10]. 

Треба також відмітити і дуже високу рентабельність цього виду 

діяльності. Адже з урахуванням того, що більшість населених пунктів в 

сільській місцевості України на даний час вимирають. Населення їх лишає, 

об’єкти нерухомості в більшості випадках лишаються ніким не зайняті та 

неприватизовані. Їх юридичний статус частіше за все полягає у віднесення їх 

до земель та об’єктів нерухомого майна, яке належить сільській раді. В цей же 

час те населення, яке лишається в цих населених пунктах офіційно не є 

працевлаштованим. Відповідно і приміщень і трудових ресурсів для ведення 
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даного виду діяльності є вдосталь. Сільський зелений туризм не потребує 

високих капіталовкладень на початкових етапах, а від так і рентабельність 

цього бізнесу є дуже високою. Темпи щорічного приросту, як показує приклад 

країни ЄС та українського курорту «Буковель» може складати приблизно 30%. 

В Україні через наявність підприємницької ніші в цьому виді діяльності 

приріст може бути ще вижчим. Але справа не тільки у високій рентабельності 

сільського зеленого туризму. Багато наших політичних діячів постійно 

говорять про необхідність під’йому українського села, про створення робочих 

місць у селі, про те що Україна з її неймовірно родючими чорноземами має 

небачені перспективи у розвитку аграрного сектору економіки. Але проблема в 

тому, що на даний час ведення сільськогосподарського виробництва є дуже 

затратним видом діяльності, який вимагає дуже великих капіталовкладень і має 

дуже низьку рентабельність. На думку більшості економістів приблизна 

рентабельність веденні сільськогосподарського виробництва в Україні в 

нинішніх умовах знаходиться на рівні приблизно 7%-10%. Якщо ж врахувати 

залежність сільськогосподарського виробництва в Україні від погоди то можна 

зробити сміливий висновок, що даний вид діяльності є дуже ризикованим 

бізнесом в Україні на даний момент. 

Від так і майбутнє українського села слід шукати не у площині 

сільськогосподарського виробництва, а у площині ведення сільського зеленого 

туризму. 

Для Житомирської області сільський зелений туризм вже давно не є 

новим явищем. Так у «Плані заходів на 2015-2017 рік з реалізації стратегії 

розвитку Житомирської області на період до 2020 року» передбачено розвиток 

внутрішнього туризму шляхом сприяння розвитку екологічних видів туризму в 

тому числі сільського зеленого туризму. Також у 2015 році була створені 

«Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму у Житомирській 

області». Всі ці на перший погляд декларативні бюрократичні заходи однак 
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дуже швидко дали результати. Так уже у 2016 році на території Житомирської 

області діяло 15 садиб сільського зеленого туризму. Однак на даний момент у 

2018 році ця кількість зменшилася до 10. Не всі нововідкриті садиби 

витримують економічну конкуренцію. Частина припинила своє існування, але 

є такі, що виникли відносно недавно. Наприклад у Малинському районі у селі 

Рудня-Вороб’ївська виникла садиба сільського зеленого туризму під назвою 

«Полісся». 

Але при цьому, незважаючи на певні успіхи треба визнати, що загалом 

Житомирська область не реалізує свій потенціал у цій сфері навіть на 10% . 

Щоб в цьому переконатися достатньо поглянути на наступну таблицю. 

Таблиця 2 Сільський зелений туризм за регіонами України у 2016 р.[5, 10] 

Регіон (область) Кількість садиб, 
одиниць 

 

Середня 
місткість 

садиб, місць 

Кількість 
розміщених, 

осіб 

Площа садиб, кв. м 

Україна 233 13,5 39311 71208,4 23556,7 
Вінницька 1 12,0 40,0 80,0 48,0 
Волинська 2 15,0 3097 1052,1 213,1 
Дніпропетровська 1 9,0 48 126,4 76,0 
Закарпатська 7 20,6 1356 11141,0 1186,0 
Житомирська 15 16,8 1124 2816,2 1552,7 
Івано-Франківська 163 12,7 16903 25076,9 14761,9 
Кіровоградська 2 7,0 1151 13200,0 134,2 
Львівська 23 13,9 5227 6678,4 3364,8 
Миколаївська 1 15,0 19,0 300,0 100,0 
Полтавська 3 9,7 477 428,0 310,0 
Тернопільська 3 21,3 1804 399,9 286,6 
Хмельницька 5 23,8 2728 1653,0 820,0 
Черкаська 5 6,6 281 531,5 292,5 
Чернівецька 19 21,3 5207 3567,2 1966,7 
Чернігівська 2 18,5 973 7725,0 410,9 
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Рис. 1 Кількість розміщених осіб в садибах за регіонами України [10] 

Якщо оцінювати кількість туристів, які скористалися послугами 

сільського зеленого туризму в 2016 р. у розрізі областей України, то 

беззаперечним лідером залишається Івано-Франківська область. При цьому зі 

значно більшим відривом, ніж у 2015 р. Так у 2015 р. Івано-Франківську 

область відвідало 22935 осіб, а Львівську (яка знаходиться на другому місці) 

8316 осіб. У 2016 році Івано-Франківська область – 16903 особи, Львівська – 

5227 осіб (мал. 1). Третє місце з невеликим відривом від другого посідає 

Чернівецька область, яку в 2016 році відвідало 5207 осіб. [10]  

Тобто не дивлячись на наявність 1831,90 тисяч гектарів земель, які 

відносяться до складу обласної екомережі, тобто потенційно можуть бути 

використані для ведення СЗТ, великої кількості сіл населення яких постійно 

зменшується Житомирська область і досі за всіма показниками дуже сильно 

програє таким регіонам, як Івано-Франківська, Чернівецька та Львівська 

область.  

Висновки. Шляхи покращення даної ситуації полягають у грантовій 

підтримці на обласному рівні новостворених садиб сільського зеленого 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

293 

туризму. У стимулюванні населення у занятті цим видом діяльності. Так 

наприклад  Верховна Рада України прийняла постанову від 23.05.2017 року 

«Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку 

сільського зеленого туризму». Тобто фактично вже сьогодні сільський зелений 

туризм визнаний на загальнодержавному рівні. Також необхідно добитися 

пом’якшення заборони на ведення екологічного туризму у державних 

заповідниках України. Адже це гальмує розвиток даної сфери. Але 

найголовніше необхідно створити єдину державну реєстраційну систему 

обліку об’єктів сільського зеленого туризму, яка матиме відкритий доступ. Це 

збільшить загальну інформативність та полегшить збір податків з даного виду 

діяльності.  
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Фінансовий стан лісогосподарських підприємств Житомирщини та 
перспективи їх розвитку 

 

Анотація. У статті висвітлена сутність фінансового стану 

підприємства, наведені основні показники оцінки фінансового стану 

лісогосподарських підприємства. Представлені основні прийоми аналізу 

фінансового стану підприємства. Виявлені шляхи покращення фінансового 

стану підприємства.  

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансова звітність, 

фінансовий аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів).  

Лісівнича галузь - одна з найбільш організованих і стабільних у 

незалежній Україні за весь період її існування. Розвивати і бачити в перспективі 

галузь лісового господарства можна лише на засадах сталого розвитку. [4]  

В економіці Житомирської області лісівнича галузь є однією з 

пріоритетних. І тому оцінка фінансового стану лісогосподарських підприємств 

Житомирської області є  досить важливою для перспективного розвитку 

області. 

Основною метою оцінки фінансового стану підприємств є пошук резервів 

підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку 

як основи стабільної роботи лісогосподарських підприємств.  

Отже проблема  фінансового стану підприємства є дуже актуальною.  

Дослідженню значення та особливостей оцінювання фінансового стану на 

підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: 

Багрова В.П., Баканова М.І. Бойчик І.М., Бугая В.З., Бутинця Ф.Ф., Єлейка Я.І., 

Івахненко В.М., Кандибко О.М. Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Лахтіонової 

Л.А., Мних Є.В., Негашева Е.В., Подолянської В.О., Руденко Л.В., Савицької 
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Г.В., Сайфуліна Р.С., Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньової С.Н. 

Чумаченка М.Г. та інші.  

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової 

конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, 

виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. [3] 

Фінансовий аналіз – це засіб оцінювання і прогнозування фінансового 

стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. [3]  

На основі даних поточного фінансового аналізу здійснюється 

розроблення основних показників фінансового та виробничого плану, а вже на 

підставі цих даних розраховуються економічні орієнтири розвитку 

підприємства в перспективі.     

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, 

щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли 

одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у 

фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність 

продовження або встановлення таких відносин з підприємством. 

Основним джерелом інформації для  аналізу та оцінки фінансового стану 

лісогосподарських підприємств Житомирщини  є дані фінансової звітності.  

Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, які складені за даними 

фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам 

узагальненої інформації. [2]  Для аналізу фінансового стану  лісогосподарських 

підприємств Житомирщини були взяті дані бухгалтерського Балансу( Звіту про 

фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

за 2016 рік. 

Найперше проведемо  читання балансу лісогосподарських підприємств 

Житомирщини(таблиця 1.) 
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Таблиця 1 

АНАЛІЗ БАЛАНСУ 

2016 рік 
 

Відхилення  Лісогосподарські 
підприємства 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Абсолютне, 
+, - 

Відносне, 
% 

ДП «Баранівське 
лісове господарство» 

30659 37597 6938 122,63 

ДП «Білокоровицьке 
лісове  господарство» 

25901 28904 3003 111,59 

ДП «Бердичівське 
лісове господарство» 

15589 17328 1739 111,16 

ДП «Городницьке 
лісове господарство» 

21808 25102 3297 115,1 

ДП «Житомирський  
лісгосп» 

38444 40997 2553 106,64 

ДП «Житомирський 
військовий лісгосп» 

4456 5597 1141 125,61 

ДП «Коростишівське 
лісове господарство» 

21603 27000 5397 124,98 

ДП «Лугинське лісове 
господарство» 

15202 19563 4361 128,69 

ДП «Малинське лісове 
господарство» 

23151 27837 4686 120,24 

ДП «Попільнянське 
лісове господарство 

23104 29350 6246 127,03 

ДП «Радомишльське 
лісомисливське  
господарство» 

29689 30031 342 101,15 

Разом: 249606 289306 39700 115,91 
 

      Підсумовуючи проведений аналіз зміни валюти  балансу на початок і кінець 

звітного періоду, ми бачимо, що на всіх лісогосподарських підприємствах 

збільшилась валюта балансу, що свідчить про зростання виробничих 

можливостей  підприємств. Але при цьому не враховано інфляцію. Тому, щоб 

оцінити динаміку фінансового стану на думку М.Г.Чумаченка, необхідно 
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встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою обсягу виробництва 

та реалізації продукції, прибутку підприємств розрахувавши  коефіцієнти 

приросту майна, приросту виручки від реалізації, приросту прибутку від 

реалізації. [3]    Ці коефіцієнти розрахуємо в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Оцінка приросту валюти балансу 

Назва 

підприємств 

Коефіцієнт 

приросту майна 

Коефіцієнт 

приросту виручки 

від реалізації 

Коефіцієнт 

приросту 

прибутку від 

реалізації 

ДП «Баранівське 
лісове 

господарство» 

22,63 21,15 8 

ДП 
«Білокоровицьке 

лісове  
господарство» 

11,59 17,19 5,69 

ДП «Бердичівське 
лісове 

господарство» 

11,16 18,34 5,21 

ДП «Городницьке 
лісове 

господарство» 

15,1 22,68 4,93 

ДП 
«Житомирський 

лісгосп» 

6,64 14,4 -6,9 

ДП 
«Житомирський 

військовий 
лісгосп» 

25,61 80,78 89,28 

ДП 
«Коростишівське 

лісове 
господарство» 

24,98 10,41 6,3 

ДП «Лугинське 
лісове 

господарство» 

28,69 8,8 33,4 
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ДП «Малинське 
лісове 

господарство» 

20,24 17,94 -12,09 

ДП 
«Попільнянське 

лісове 
господарство 

27,03 28,63 31,3 

ДП 
«Радомишльське 
лісомисливське  
господарство» 

1,15 21,73 23,09 

 

Розрахувавши дані коефіцієнти ми можемо сказати, що в більшості 

лісогосподарських підприємств темпи зростання коефіцієнта приросту виручки 

від реалізації перевищують темпи зростання балансу, що свідчить про 

покращення використання засобів підприємства, але в Малинському, 

Коростишівському, а особливо в Лугинському лісових господарствах свідчить 

про погіршення використання засобів підприємства. Оцінивши темпи зниження 

коефіцієнта приросту прибутку  від реалізації в порівнянні з темпом росту 

коефіцієнта приросту майна, можна говорити про погіршення ситуації з 

коштами на всіх підприємствах, крім Житомирського військового лісгоспу, 

Радомишльського лісомисливського господарства, Лугинського і 

Попільнянського лісових підприємств. В Житомирському та Малинському 

лісових підприємствах ці темпи катастрофічно знизились, що говорить про 

недостатність грошових коштів. 

Розраховані вище показники дають загальну оцінку фінансового стану 

лісогосподарських підприємств Житомирщини. Для більш детального та 

поглибленого визначення аналізу фінансового стану використовують низку 

аналітичних показників: ліквідності, платоспроможності, майнового стану, 

рентабельності тощо. 

Отже,  всі лісогосподарські підприємства Житомирщини є прибутковими. 

Але деяким з них потрібно звернути особливу увагу на покращення  
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фінансового стану, яке можливе шляхом підвищення результативності 

розміщення та використання ресурсів підприємства. В основному всі 

проаналізовані підприємства мають задовільний фінансовий стан. 

Задовільний фінансовий стан є найважливішою характеристикою 

діяльності підприємства, яка відображає конкурентоспроможність 

підприємства та його потенціал у діловому співробітництві. 
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Економічний потенціал Житомирщини: реалії та перспективи розвитку 
 

Анотація. Досліджено економічний розвиток Житомирщини, 

проаналізовано основні аспекти діяльності. 

Ключові слова: лісові ресурси, промисловість, аграрний сектор, легка 

промисловість. 

Житомирщина – промисловий та сільськогосподарський район України. 

Область займає одне з перших місць в Україні по запасах лісових ресурсів. 

Лісистіть складає майже третину території. Переважають хвойні породи – 60%, 

твердолистяні (дуб) і м‘яколистяні (береза, вільха, осика) – по 20%. Загальний 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
300 

запас деревини становить понад 120 млн куб. Метрів. Загальний середній 

приріст – 2,6 млн. куб. м щорічно. Найбільшу лісистість мають Овруцький та 

Олевський район, де вона складає понад 60%. 

На території регіону сформувалось промислове виробництво. 

Житомирщина є лідером в Україні по виробництву окремих видів продукції. 

Зокрема, в області виробляється 45% фарфоро-фаянсового посуду, 22% лляних 

тканин, 38% панчішно-шкарпеткових виробів, 13% пиломатеріалів, 20% взуття, 

8% паперу. Основними галузями є: харчова промисловисть, частка якої у 

загальному обсязі промислового виробництва складає 35%, машинобудівна і 

металообробна – 12%, деревообробна та целюлозно-паперова – 7%, легка – 6%, 

промисловість будівельних матеріалів – 9%, електроенергетика – 6%, хімічна 

(включаючи хіміко-фармацевтичну) – 5%. 

Найбільшими підприємствами галузі машинобудування і металообробки є: 

ВАТ “Прогрес” в м. Бердичеві, Коростенські заводи “”Хіммаш” та шляхових 

машин, “Новоград-Волинськсільмаш”, ВАТ “Прожектор”, Овруцьке ВАТ 

“Приладобудівник”. Основна продукція машинобудування і металообробки – 

верстати металорізні та деревообробні, устаткування для хімічної 

промисловості, для тваринництва і кормовиробництва, прилади і засоби 

автоматизації, кріогенне обладнання та технологічне устаткування для 

переробних галузей агропромислового комплексу. 

Харчова галузь представлена 120 підприємствами хлібопекарської, 

кондитерської, пиво-безалкогольної, м‘ясо-молочної, цукрової, 

борошномельної, лікерно-горілчаної промисловості. В області діє 6 цукрових 

заводів, виготовляється біля 6% всієї маслосироробної та молочної продукції, 

більше 3% кондитерських виробів в Україні. 

Легка промисловість представлена в основному підприємствами швейної, 

взуттєвої, трикотажної та шкіряної галузями. Серед основних підприємств 

галузі: Коростенське АТ “Арсанія”, Бердичівська фабрика одягу, Новоград-



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 

301 

Волинська ВФК “Леся”, Житомирське ВАТ “Крок”, ЗАТ “Україна”, ВАТ 

“Льонотекс”. 

Продукцією є фарфоро-фаянсовий посуд, дзеркальні вироби, склотара. В 

галузі працює понад 10 тис. чоловік, або 12% загальної кількості працівників 

промисловості. Найстаршим є “Баранівський фарфоровий завод” 1802рік 

заснування, працюють Довбиський, Коростенський фарфорові заводи. 

Промисловість будівельних матеріалів нараховує більше 60 підприємств і 

об‘єднань. Серед них переважна кількість щебеневих кар‘єрів, 

камнедробильних заводів, які розташовані в основному в Коростенському, 

Овруцькому, Новоград-Волинському, Черняхівському, Житомирському 

районах. 

Валовий суспільний продукт області має таку структуру (рис.1). 

 

 
      

Житомирщина – значний аграрний район України. Займаючи 3,7% 

сільгоспугідь, виробляється 3,8 % валової продукції сільського господарства. Із 

1595 тис. га земельних ресурсів, 79% використовуються 

сільгосппідприємствами, 18% належать громадянам. Значна питома вага 

сіножатей (23% угідь) дозволяє розвивати галузь тваринництва. 
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Поряд з виробництвом молока і м’яса, вирощування зернових та 

зернобобових культур, цукрових буряків область посідає провідне місце у 

вирощуванні хмелю (74% обсягів загального виробництва ), льону-довгунця 

(25%). 

В області функціонує 677 сільськогосподарських підприємств, у т. ч. 322 

господарських товариства, 231 приватне орендне підприємство, 100 

сільськогосподарських колективів, 11 державних господарств. Крім того, 

виробництвом сільськогосподарської продукції займаються 410 фермерських і 

340,6 тис. особистих підсобних господарств. 

У загальному обсязі виробництва валової продукції 68% припадає на 

приватний сектор. У цьому секторі виробляється 97% усієї картоплі, 95% 

овочів, 88% фруктів і ягід, 71% молока, 64% м‘яса, 87% яєць. 

В експортних поставках найбільша питома вага припадає на деревину та 

вироби з неї, текстильний одяг, взуття, чорні метали та вироби з них, 

мінеральні продукти. Основу імпортних надходжень складають машини та 

устаткування, продукція харчової промисловості, паперова маса, шкірсировина 

та шкіра. 

Отже,  Житомирщина робить вагомий внесок у формуванні валового 

суспільного продукту країни. 
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Співпраця  підприємств лісової галузі з органами місцевого 
самоврядування 

 

Анотація. Досліджено джерела наповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів в контексті сучасних податкових реформ і роль підприємств лісової 

галузі у зміцненні фінансової основи органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: податкові надходження,неподаткові надходження, рентна 

плата, акцизний податок, податок на прибуток підприємств, місцеві податки і 

збори, плата за користування надрами. 

Кожна держава має власну бюджетну систему. Невід’ємною складовою 

бюджету України є місцевий бюджет. Місцевий бюджет – це бюджет 

адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, селища, села), 

затверджений відповідною радою. Основним завданням місцевого бюджету є 

забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів 

господарського й культурного будівництва розвитку освіти тощо. 

Фіскальна і регулюючі функції місцевих бюджетів є основним об’єктом 

досліджень для багатьох науковців. Даному напрямку досліджень приділено 

значну увагу з боку багатьох авторів, серед яких І. Атаманенко, Н. Гаркуша,  

М. Елінгхен, В. Квасов, О. Крамаренко, Н. Кучерявенко, Н. Фролова.   

На сьогоднішній день податки відіграють важливу роль у формуванні 

доходів бюджетів держави, у тому числі й місцевих. В свою чергу, місцеві 

бюджети є одним із найсуттєвіших джерел задоволення життєвих потреб 

населення. Більшість державних видатків, насамперед соціального 

спрямування, фінансуються саме з місцевих бюджетів. 
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Метою статті є дослідження питання наповнення місцевих бюджетів 

України за рахунок оподаткування суб’єктів господарювання, тобто 

підприємств лісового господарства. 

Місцеві бюджети є елементом забезпечення функціонування житлово-

комунального господарства, закладів культури та спорту, засобів масової 

інформації, транспорту, дорожнього господарства тощо [1]. Таким чином, 

сплачуючи податки, ми робимо крок до покращення нашого життя у 

майбутньому. Усі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується 

закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом місцевих 

органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно 

до законодавства України. 

Наповнення дохідної частини бюджету є основною метою державної 

політики у сфері податків. Обсяги фінансування видатків місцевих бюджетів 

повністю залежить від ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо залучення коштів їх дохідної частини. На даний час в 

рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні проводиться активна робота по 

формуванню спроможних територіальних громад. Тобто, з боку держави, на 

законодавчому рівні забезпечено повну бюджетну самостійність та фінансову 

незалежність місцевих бюджетів [3]. 

Розмір доходів місцевих бюджетів залежить від податкових, неподаткових 

та інших джерел (табл.1). 

Таблиця 1 – Структура доходів місцевих бюджетів, млн.. грн. 

Види 
надходжень 
до місцевих 

бюджетів 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Податкові 
надходження 

57394 62386 73270 78388 75250 98218 146902 

Неподаткові 
надходження 

9434 10916 12636 12128 12258 20148 21757 
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Інші 4171 2653 2326 1852 1510 2114 1986 
Разом: 70999 75955 88232 92368 89018 120480 170645 

 
Так, у 2016 році податкові надходження до місцевих бюджетів складають 

86,1% всіх доходів. Їх обсяг становить 146902 млн. грн., що більше на 48684 

млн. грн., або на 49,6%  від минулорічного показника  та 89508 млн. грн., або на 

156,0 % порівняно з 2010 роком. Все це підкреслює значну роль податкових 

надходжень у формуванні доходів територіальних громад. 

Серед податкових надходжень  до місцевих бюджетів виділяють: податок на 

доходи фізичних осіб; акцизний податок; податок по прибуток підприємства; 

місцеві податки і збори; плата за користування надрами. 

Податкові надходження до місцевих бюджетів за період 1010-2016 рр. 

мають таку структуру (табл.2). 

Таблиця 2 – Структура податкових надходжень за 2010-2016рр. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Види 
надходже

нь млн. 
грн. 

% 
млн. 
грн. 

% 
млн. 
грн. 

% 
млн. 
грн. 

% 
млн. 
грн. 

% 
млн. 
грн. 

% 
млн. 
грн. 

% 

ПДФО 51029 88,9 54065 86,7 61066 83,3 64586 82,4 62557 83,1 54921 55,9 78971 53,8 

Акциз 695 1,2 908 1,5 1243 1,7 1359 1,7 159 0,2 7685 7,8 11628 7,9 

Пода-ток 
на прибу-

ток  
390 0,7 358 0,6 443 0,6 675 0,9 260 0,4 4277 4,4 5879 4,0 

Місцеві 
податки і 

збори 
819 1,4 2550 4,1 5457 7,4 7314 9,3 8056 10,7 27041 27,5 42261 28,8 

Плата за 
користу 
вання 

надрами 

179 0,3 1445 2,3 1751 2,4 1205 1,5 1421 1,9 1019 1,0 1082 0,7 

Інші 4282 7,5 3060 4,8 3310 4,5 3249 4,2 2797 3,7 3275 3,4 7080 4,8 

Разом: 57394 100 62386 100 73270 100 78388 100 75250 100 98218 100 146902 100 

 
Отже, серед податкових надходжень до місцевих бюджетів найбільшу 

питому вагу займає надходження податку на доходи фізичних осіб. 

Надходження цього показника у 2016 році складає 78971 млн. грн., або 53,76%. 

Хоча у 2010 році розмір податку становив 51029 млн. грн., або 88,91% всіх 

надходжень до місцевих бюджетів. Другим за обсягом джерелом надходжень 
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доходів до місцевих бюджетів є місцеві податки і збори. Їх розмір за аналізує 

мий період становить 42261 млн. грн., або 28,77%. Розмір сплаченого акцизного 

податку складає 11628 млн. грн., або 7,92%. Розмір нарахованого податку  на 

прибуток становить 5879 млн. грн., або 4% в загальному обсязі надходжень.  

Підприємствами лісового господарства сплачено у 2016 році податків в 

розмірі 3299,5 млн. грн., що на 60% більше, ніж у 2015 році. З них 65% є 

надходженнями державного бюджету і 35% - місцевого бюджетів. В зальному 

обсязі всіх надходжень на  лісову галузь припадає  у 2015 році 1,4% податків  та 

платежів, у 2016 році – 1,5%. Найбільшу питому вагу в сумі сплачених податків 

і платежів становить рента плата за спеціальне використання лісових ресурсів: 

у 2015 році – 36%, проти 27,8% у 2016році. Відповідно до місцевих бюджетів 

надійшло рентної плати у 2015 році в розмірі 309,2 млн. грн., у 2016 році – 

456,0 млн. грн. Маючи позитивну динаміку по сплаті податків та платежів до 

державного та місцевих бюджетів на лісогосподарських підприємствах 

спостерігається тенденція до скорочення фінансування витрат на ведення 

лісового та мисливського господарства, охорону та захист лісів з 10,8% у 2015 

році  до 1,5%  у 2016 році.            

Отже, одним з найважливіших формуючих факторів доходів місцевого 

бюджету є податки. Підвищення ролі податків і збільшення частини доходу за 

їх рахунок є головним напрямом зміцнення місцевих бюджетів, розширення їх 

фінансової автономії. А ефективне використання доходів місцевих бюджетів в 

свою чергу є важливим інструментом зміцнення всієї фінансової та економічної 

системи України. 

Отже, місцеві податки і збори повинні стати надійним інструментом 

регулювання економічного розвитку регіонів, вирішення різнопланових 

проблем, які виникають, зменшення соціальної кризи. Місцеві податки повинні 

відображати сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з 
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формування, розподілом та використанням фінансових ресурсів для 

забезпечення перспективних задач розвитку регіонів. 
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Анотація. Малі форми господарювання відіграють важливу роль в 

розвитку економіки країни і сільського господарства зокрема. Набуття ними 

підприємницького характеру позитивну впливає на економічну безпеку країни. 

Тому важливим і пріоритетним є пошук нових напрямів діяльності малих форм 

господарювання, одним з яких може стати приватне лісокористування 

Ключові слова: Малі форми господарювання, приватне лісокористування, 

підприємництво 

У ринковій економіці малі форми господарювання відіграють важливу 

роль, здійснюючи значний вклад в продовольче забезпечення країни, сприяючи 

зростанню рівня і якості життя сільського населення, зменшенню соціальної 

напруги в суспільстві тощо. Практика засвідчує їх високу здатність до адаптації 

в умовах динамічних змін зовнішнього та внутрішнього середовища, швидке 

реагування на волатильну ринкову ситуацію, можливості оперативно 
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реалізувати ідеї, проекти, новації,  залучаючи до цього місцеве сільське 

населення [3, с.73]. 

Таким напрямом розвитку могло б стати приватне лісокористування. 

Адже лісове господарство має суттєве значення для сталого розвитку 

агропромислового комплексу, а також для продовольчої та енергетичної 

безпеки країни.  

Варто зазначити, що Україна має ряд особливостей щодо лісів та лісового 

господарства: зростання лісів у різних природно-кліматичних зонах, що мають 

різкі відмінності щодо лісорослинних умов (полісся, лісостеп, степ, Українські 

Карпати); досить низький середній рівень лісистості території країни (15,7 %), 

переважно екологічне значення територій з високою часткою лісів (до 50 %) з 

обмеженим використанням (заборонені рубки головного користування); 

високий відсоток заповідних лісів, який має стійку тенденцію до зростання 

(13,7 %); лісовий фонд закріплений за значною кількістю потенційних 

лісокористувачів (для ведення лісового господарства ліси надані в постійне 

користування підприємствам Держкомлісгоспу – 68 %, Міноборони – 2 %, 

Міністерству навколишнього середовища – 2 %, Міністерству природи – 1 %, 

Міністерству транспорту – 1 %, іншим – 2 %, землям запасу – 7 %); сьогоднішні 

понад 0,8 млн. гектарів лісів не надані в користування і знаходяться на землях 

запасу, а через непроведення в них лісівничих заходів, відсутність охорони, 

захисту від шкідників та хвороб вони знаходяться в незадовільному 

санітарному стані, самовільно вирубуються, гинуть від пожеж, особливо 

сільгосппалів); із земель запасу найбільшу тривогу викликає частка 400 тис. 

гектарів полезахисних лісових смуг, під захистом яких знаходиться близько 13 

мільйонів гектарів ріллі; без допомоги людини ліси можуть рости тільки у 

Поліссі, Карпатах і горах Криму, а половина лісів України створена людиною і 

потребує посиленого догляду [1]. 
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Вказані особливості стану ведення вітчизняного лісового господарства 

вимагають з’ясувати коло власників державних лісів і визначити проблемні 

взаємозв’язки у сфері використання лісів на державному рівні, фінансуванні 

для виявленні переваг приватної форми власності, самофінансуванні та 

самоокупності лісогосподарської діяльності. 

Згідно з Лісовим кодексом України в редакції від 08.02. 2006 р. ліси 

можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності (ст. 7). [2]. 

Лісове законодавство України зберегло надання суттєвих повноважень 

територіальним органам влади і місцевого самоуправління, частково, на папері 

щодо питань фінансування. В Україні закладені основи для передачі невеликих 

ділянок лісу в руки дрібних лісокористувачів, зокрема, на приватній основі.  

Реалізація даного права в повній мірі сприятиме розвитку підприємництва 

в малих формах господарювання. Пропонується використовувати ці ділянки 

лісу для «зеленого» туризму. Приватний користувач здійснюватиме догляд за 

лісом, буде відсутня неконтрольована вирубка лісу, збільшиться 

біорізноманіття лісу. Щоб реалізувати цей напрямок в реальному житті 

потрібно чітко прописувати на яких умовах ліс передається у приватне 

лісокористування і позбавляти права власності за невиконання цих умов. 

Висновки. Збільшення кількості дрібних приватних лісокористувачів 

сприятиме розвитку підприємництва в малих формах господарювання. Проте 

передача лісу у приватне користування можливе лише за умови використання 

його як об’єкта «зеленого» туризму та потребує подальших змін у 

законодавстві та розробці програм державної підтримки цих лісокористувачів, 

використовуючи досвід провідних європейських країн. 
 

Використані джерела літератури 
1. Проект Концепції реформування та розвитку лісового господарства України 

//Режим доступу: http:// www.derevo. info.  
2. Закон України „Про внесення змін до Лісового кодексу України” № 3404 - ІV від 

08.02.2006 р. // Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/349-2006. 
3. Антонечко І.Я, Дзюбенко О.М.. Формування ринково орієнтованого фінансового 

механізму лісового господарства України // Регіональна економіка. – 2005. – С.73–79. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
 

 
 
310 

УДК 657 
Перспективне моделювання  
управлінських систем та економіки 
 

Юлія Юзефівна Мороз 
д.е.н., проф.; Житомирський національний агроекологічний університет 

Юзеф Сигізмундович Цаль-Цалко 
д.е.н., проф.; Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Роль знань з обліку і оподаткування у формуванні стартапів в лісовому 
секторі економіки 

 

Анотація. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти необхідності 

розвитку стартапів у лісовій галузі України. Визначено основні причини, що 

стримують залучення інвестицій в інноваційне підприємництво. Розкрито роль 

знань з обліку і оподаткування при створенні технологічних стартапів і 

визначено їх місце в реалізації бізнес-ідей, які мають працювати.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, стартап, бухгалтерський облік, 

оподаткування. 

Досвід країн світу доводить, що саме розвиток бізнесу є рушійною силою 

інноваційного підприємництва. Саме тому, для розвитку вітчизняної економіки 

актуальними стають проекти та бізнес ідеї, створені не професіоналами, а 

цілеспрямованими новаторами, метою яких є реалізація свого потенціалу. 

Згідно з оцінками рейтингу Світового Банку Doing Business-2018, Україна 

займає 76 місце серед 190 країн світу за показником легкості ведення бізнесу 

[5]. Тобто українська економіка має ряд невирішених проблем, які стримують 

залучення інвестицій в інноваційне підприємництво. Основними з них є:  

– недостатня підтримка з боку держави;  

– міграція новітніх проектів за кордон;  

– відсутність належної інфраструктури;  

– нестача профільних знань для втілення власної ідеї ведення бізнесу; 

 – відсутність сприятливого інвестиційного клімату;  

– слабкий зв’язок між стартапами та інвесторами. 
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Термін «стартап» зародився в США в 1939 році, коли двоє американських 

студентів Хьюлетт і Паккард створили власну невелику фірму під назвою 

«start-up». З часом компанія досягла світових масштабів і зараз відома нам під 

назвою Hewlett Packard (HP) [4].  

Тобто, стартап (від англ. «start up» – запускати) – це новітні проекти, які 

розвиваються в умовах невизначеності та займаються розробкою нових товарів 

або послуг і знаходяться на стадії пошуку оптимальних бізнес-ідей та джерел 

фінансування.  

Поняття стартапу найчастіше асоціюється з новою ідеєю, планом 

просування ідеї на ринок, стратегією розвитку компанії та обмеженими 

ресурсами.  

Необхідність підготовки стартапів в лісовій галузі викликана розумінням 

надзвичайно важливої ролі лісів для екологічної, економічної та соціальної 

стабільності держави, необхідності системного удосконалення ведення лісового 

господарства в Україні для забезпечення довгострокових інтересів держави на 

основі поєднання принципів державного регулювання з механізмами ринкових 

відносин з огляду на цілі децентралізації влади, необхідністю розвитку 

державно- приватного партнерства, збільшення кількості робочих місць, 

занятості сільського населення, мінімізації корупційних ризиків та вчинення 

правопорушень, утвердження відкритих, прозорих механізмів прийняття 

управлінських та кадрових рішень і першочергового забезпечення вітчизняних 

виробників шляхом створення прозорого ринку деревини. 

Підприємств лісового сектору в Україні дуже мало. До прикладу в Італії у 

деревообробній та меблевій промисловостях працює 67500 підприємств, а в 

Україні – менше ніж 5000. У Польщі працює біля тридцяти тисяч тільки 

меблевих підприємств. 

Основними напрямами розвитку стартапів в лісовій галузі України можуть 

бути [1]: 
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 удосконалення нормативної бази лісового господарства з врахуванням 

сучасних умов європейського та світового досвіду; 

 зміна моделі та механізмів державного управління у сфері лісового 

господарств; 

 запровадження дієвих механізмів ліквідації діючих корупційних схем та 

запобігання виникненню нових; 

 зміна підходів до державного управління лісовим та мисливським 

господарством на базі чіткого виконання функцій регулювання, нагляду і 

контролю господарської діяльності у лісовому господарстві; 

 оптимізація та реорганізація структури та функцій суб’єктів 

господарювання державної власності у лісовій сфері; 

 державне стимулювання розвитку господарської діяльності у 

деревообробній галузі з отриманням доданої вартості; 

 запровадження ефективної системи продажу інноваційної продукції; 

 впровадження нової систему організації охорони і захисту лісів; 

 удосконалення комунікаційного процесу та покращення обізнаності 

громадськості у сфері лісового господарства; 

 розвиток галузевої науки та освіти у сфері лісового господарства з 

поєднанням технологічних і економічних навчальних дисциплін і 

можливостями створення стартапів; 

 сприяння розв’язанню соціально-економічних проблем територіальних 

громад, зокрема створенню нових робочих місць та підвищення зайнятості 

населення у лісовому секторі; 

 збільшення лісистості території, нарощення ресурсного та екологічного 

потенціалу лісів, шляхом розширення робіт з лісорозведення, в тому числі за 

рахунок земель запасу та самозаліснених земель; 
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 посилення стійкості лісових екосистем до негативних факторів 

навколишнього середовища, зростаючого антропогенного навантаження, змін 

клімату. 

Для ефективного та швидкого розвитку, окрім фінансової підтримки, 

стартапам також необхідна і нефінансова підтримка, яка включає консультації 

щодо реалізації ідеї, консультації з юридичних питань, питань оподаткування, 

бухгалтерського обліку та маркетингу [3]. Цими питаннями можуть займатися 

так звані «бізнес-центри» та «бізнес-інкубатори». Бізнес-центр представляє 

собою організацію, яка надає інформаційні, консалтингові, маркетингові та 

інші послуги суб’єктам бізнесу. Бізнес-інкубатор – це організація, що надає на 

певних умовах і на певний час спеціально обладнані приміщення та інше майно 

суб’єктам бізнесу, які здійснюють свою діяльність з метою отримання 

фінансової самостійності. 

Щодо лісової галузі, то доцільно на базі окремих лісогосподарських 

підприємств і навчальних закладів Житомирської області, які здійснюють 

підготовку фахівців за спеціальностями «Лісове господарство» і «Садово-

паркове господарство», а також кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування і аудиту Житомирського національного агроекологічного 

університету створити спільні досвідні (дослідні) навчальні центри з одержання 

знань по діяльності підприємницьких структур в лісовому господарстві.  

Як приклад, партнерами можуть бути державні підприємства Новоград-

Волинське досвідне лісомисливське господарство, Баранівське лісове 

господарство, Коростишівське лісове господарство та інші. Статус ДП 

«Новоград-Волинське ДЛМГ» прямо вказує на наявний передовий досвід 

ведення господарської діяльності і можливість передачі цього досвіду 

майбутнім підприємцям. Такі собі створені стартапи дадуть можливість 

використовувати їх базу для проведення безоплатних тренінгів і консультацій 

та апробовувати інноваційні проекти. Тут можливо буде здійснювати навчання 
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з різних аспектів в галузі лісового господарства: від створення лісів до глибокої 

переробки і використання їх ресурсів.  

Аналіз основних економічних показників господарської діяльності лісових 

підприємств Житомирської області у 2017 році свідчить, що лісова галузь 

потребує створення різних інноваційних продуктів на технологічному і 

економічному рівні (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники ефективності господарської діяльності лісових підприємств 

Житомирської області у 2017 році 

Підприємства 
Рівень виробничих 

витрат на 1 грн. 
чистого доходу, коп. 

Частка доданої 
вартості в 
чистому 

доході, % 

Прибутковість 1 
грн. чистого 
доходу, коп.. 

Білокоровицьке 
ЛГ 

73,5 71,9 1,0 

Баранівське ЛГ 75,0 77,9 4,3 
Бердичівське ЛГ 78,9 67,4 0,9 
Городницьке ЛГ 71,3 47,4 0,7 
Житомирське ЛГ 77,6 59,5 1,5 

Коростенське 
ЛМГ 

66,3 44,7 5,4 

Коростишівське 
ЛГ 

75,1 73,6 0,8 

Лугинське ЛГ 74,0 63,0 3,9 
Малинське ЛГ 80,5 57,5 2,0 

Новоград-
Волинське ДЛМГ 

77,0 74,5 1,7 

Овруцьке ЛГ 69,9 62,8 1,4 
Овруцьке СЛГ 77,2 65,1 1,7 
Олевське ЛГ 72,2 49,0 0,8 

Попільнянське ЛГ 77,8 66,4 1,6 
Радомишльське 

ЛМГ 
69,7 60,7 1,4 

Словечанське ЛГ 73,8 61,7 1,9 
Розраховано авторами за даними [6]. 
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З даних табл. 1 можливо зробити висновок, що лісова галузь потребує 

значної кількості технологічних стартапів, які б дозволили поліпшити її 

економічну ефективність. Сьогодні більшість підприємств галузі працюють на 

межі беззбитковості за 1 – 2 копійки створеного прибутку з 1 грн. чистого 

доходу (необхідно досягти не менше 25 коп.). Щодо доданої вартості, то майже 

відсутні її дві інвестиційно-інноваційні складові: чистий прибуток і 

амортизація, а створені податкові платежі в лісову галузь не повертаються. 

Вартість робочої сили за даними підприємств Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського господарства (середньомісячна заробітна 

плата працівників за 2017 р. становила 7624 грн.) теж не створює передумови 

ліквідації тіньової економіки в галузі. За даними цих же підприємств в 2017 р. 

ними було реалізовано 68,4 % необробленої деревини, незаконні рубки 

збільшилися на 37 випадків, податковий тиск становив 23,9 коп. з 1 грн. 

чистого доходу або збільшився на 3,9 коп. В цілому по лісовій галузі 

електронний облік деревини застосовується для 73 % обсягів її заготівлі.  

Ефективний розвиток лісової галузі вимагає не тільки технологічних 

стартапів, але і досягнення показників їх доданої вартості. Для обґрунтування 

ефективності технологічних стартапів необхідна облікова інформація, за 

показниками якої можливо здійснити оцінювання доцільності створення 

інноваційних продуктів. 

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;  

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система збору, обробки 

та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 

користувачів у процесі управління підприємством. 

Бухгалтерський облік створює повну систему інформації, щодо стартапу як 

задачі з багатьма невідомими, розвитку бізнесу, і дозволяє перевести його в 
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автоматичний режим управління. У кожному технологічному стартапі 

бухгалтерський облік є навігатором управління і повинен розроблятися як 

обліковий продукт за окремим ощадливим стартапом. 

Інформація показників бухгалтерського обліку щодо ефективності 

господарювання з використанням ідей стартапів дає тільки загальну відповідь, 

наскільки чистий дохід, одержаний в умовах окремого стартапу буде більший 

ніж витрати на його одержання. Для оцінки доцільності стартапів їх власникам 

необхідно здійснювати розрахунок результатів після оподаткування, одержаних 

від них доходів.  

Господарська діяльність лісової галузі щодо чистого доходу 

оподатковується на трьох рівнях. Перший рівень – рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів, як приклад, з лісової породи сосни 309,2 грн. за 

1 куб. метр ділової деревини (без кори). Другий рівень – від створеного 

прибутку податок 18 %. Третій рівень – частина чистого прибутку (доходу), що 

відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до 

державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу 

чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з П(С)БО як підсумок суми 

чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка 

підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до 

такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку 

або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, 

визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у 

підприємства, у розмірі 75 %. 

Чи будуть стартапи після такого оподаткування в лісовій галузі, в умовах 

державних підприємств, це велике питання? Тому, сьогодні господарська 

діяльність здійснюється на межі беззбитковості, а коли буде розвиток?  

Висновки. На даному етапі розвитку підприємництва в лісовій галузі 

України використання стартапів практично не розглядається. Мала 
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зацікавленість держави в сучасних інноваційних проектах змушує молодих 

фахівців співпрацювати з іноземними інвесторами, які допомагають втілили 

проекти в життя, та стати конкурентоспроможними. Одним з напрямів 

підтримки стартапів є формування компетентностей фахівців лісового 

господарства в сфері технологічних і економічних знань [2]. Технологічні 

стартапи мають бути повязані з інвестиційною привабливістю, обліковим 

процесом, оподаткуванням, інноваційністю створюваного продукту. Логіка 

проста – спочатку фахівців необхідно навчити основ спеціальності: які є лісові 

ресурси, які їх властивості і що з них можна зробити, а далі – як створити щось 

нове використовуючи ресурси, облікову інформацію і діючу систему 

оподаткування.  

В процесі навчання необхідно ставити завдання виховати молодь з вільним 

технологічним і економічним мисленням, яка б не сподівалася на державну 

допомогу, а, покладаючись на власні сили і знання, змогла б знайти своє місце 

у житті. 
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Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств лісового 

господарства Житомирської області 
 

Анотація: Проведено аналіз основних фінансово-господарських 

показників державних лісогосподарських підприємств Житомирської області у 

динаміці.  

Ключові слова: лісогосподарські підприємства, фінансово-господарські 

показники, обсяг реалізації лісопродукції, прибутковість, рентабельність.  

Лісові ресурси України становлять - 10,4 млн. га., що є однією шостою 

території держави. Лісовий сектор економіки становить близько 5% 

промисловості України, і за обсягом реалізованої продукції посідає шосте місце 

(на першому місці постачання електроенергії, на другому продукти харчування, 

а далі − металургія, машинобудування, гумові вироби). Мета роботи – 

проаналізувати основні фінансово-господарські показники державних 

лісогосподарських підприємств Житомирщини та тенденції змін обсягів  

реалізації лісопродукції, динаміки їх прибутковості та рентабельності. У своєму 

дослідженні використовую звітні та статистичні матеріалі Державного 

агентства лісових ресурсів України, Житомирського обласного управління 

лісового та мисливського господарства, фахові джерела . 

Дослідження основних фінансово-господарських показників підприємств 

лісового господарства Житомирської області здійснено на основі аналізування 

діяльності Житомирського обласного управління лісового та мисливського 

господарства та державних підприємств лісового господарства. 
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Таблиця 1. Витрати на ведення лісового господарства 
Період Джерело витрат Сума, млн.грн. 

Загальні витрати 449,40 Січень-грудень 2016 року 

в т.ч. за рахунок держбюджету 4,30 

Загальні витрати 511,9 Січень-грудень 2017 року 

в т.ч. за рахунок держбюджету 5,9 

   
Таблиця 2. Обсяг реалізації 

Реалізація деревини Реалізація 
необробленої 

деревини 

Період 

Сума, млн.грн Сума, млн.грн 
Січень-грудень 2016 року 1961,00 1479,7 

Січень-грудень 2017 року 2040,80 1479,7 

 
Таблиця 3. Показники фінансово-господарської 
діяльності підприємств    Житомирської області 

Показники фінансово-господарської діяльності 
Валовий 
прибуток 
продукції 

Собівартість 
реалізованої 

продукції 

Рентабельність 
продукції,   % 

 
Підприємство ЛГ 

2016р 2017р 2016р 2017р 2016р 2017р 

Відхи 
лення 

ДП «Білокоровицьке ЛГ» 
40247 34727 83 344 96382 48,3 36,0 -12,3 

ДП «Баранівське ЛМГ» 
38538 34601 74 238 103969 51,9 33,28 -18,6 

ДП «Бердичівське ЛГ» 
13968 12609 43692 47107 31,96 26,8 -5,2 

ДП «Городницьке ЛГ» 
42287 38546 99893 95883 42,3 40,2 -2,1 

ДП «Житомирське ЛГ» 
25858 21134 70906 73067 36,47 28,92 -7,6 

ДП «Житомирський 
військовий лісгосп» 

5969 5710 10352 16571 57,66 34,39 -23,3 

ДП  «Ємільчинське ЛГ»  
13968 12609 43692 47107 31,97 26,77 -5,2 

ДП «Коростенське ЛМГ»  
30740 30879 58485 60671 52,56 50,89 -1,7 

ДП«Коростишівське ЛГ»  
37821 25767 53041 77917 71,31 33,07 -38,2 

ДП «Лугинське ЛГ»  
28902 22893 55210 65318 52,35 35,05 -17,3 
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ДП «Малинське  ЛГ» 
28893 21787 83 248 89754 34,71 24,27 -10,4 

ДП «Народицьке СЛГ» 
29275 20226 62 129 68621 47,12 22,57 -24,5 

ДП «Новоград-
Волинське ДЛМГ» 

39493 39402 114160 131743 34,59 24,59 -10 

ДП «Овруцьке ЛГ» 
31293 30824 70686 71435 44,27 43,15 -1,1 

ДП «Овруцьке СЛГ» 
12626 14179 45246 48116 30,12 29,47 -0,3 

ДП «Олевське ЛГ» 
25226 29151 64301 75813 39,23 38,45 -0,5 

ДП «Попільнянське ЛГ» 
31330 18624 59646 65435 52,53 28,46 -24,1 

ДП «Радомишльське ЛГ» 
52449 39391 89085 90555 58,88 43,61 -15,3 

ДП «Словечанське  ЛГ» 
46174 38164 95655 107300 48,27 35,57 12,7 

ДП ЛДЛАП «Лугинський 
держлісгосп АПК» 

5940 5618 16912 16555 35,12 33,94 -1,2 

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємств лісового 

господарства Житомирської області, варто зазначити, що найвищий валовий 

прибуток у 2016р. отримало ДП «Радомишльське ЛГ» - 52449 тис.грн., а 

найнижчий - ДП ЛДЛАП «Лугинський держлісгосп АПК» - 5940 тис.грн.. 

У 2017р. цей показник найвищий отримало ДП «Новоград-Волинське 

ДЛМГ» 39402 тис.грн., а найнижчий у ДП ЛДЛАП «Лугинський держлісгосп 

АПК»- 5618 тис.грн.. 

Розглядаючи собівартість, як економічний показник, найвищий у 2016р. 

він був у ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» - 114160 тис.грн., а найменший у 

ДП «Житомирський військовий лісгосп» 10352 тис.грн. У 2017р. цей показник 

найбільший був  також у  ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» 131743тис.грн., а 

найменший у ДП ЛДЛАП «Лугинський держлісгосп АПК» 16555тис.грн. 

Виходячи з наведених даних, у 2016р, найбільший показник 

рентабельності 71,31% спостерігається у ДП«Коростишівське ЛГ», а 

найменший - 30,12 % у ДП «Овруцьке СЛГ». У 2017р. найбільший показник 

рентабельності  50,89% у ДП «Коростенське ЛМГ», а найменший 22,57 у ДП 

«Народицьке СЛГ». Тобто, спостерігається  тенденція зменшення самого 
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показника рентабельності у 2017р. по відношенню до 2016р. по всім 

підприємствам Житомирщини, що е закономірним, так як зростає собівартість , 

а валовий прибуток, при цьому зменшується у 2017р. по відношенню до 2016р. 

Висновки.  

1. Упродовж 2016 - 2017 рр. спостерігалися тенденції до зниження обсягів 

реалізації лісопродукції у 2017 році. 

2. Частка фінансування лісового фонду за рахунок власних коштів утричі 

перевищує рівень бюджетного фінансування.  

3. Упродовж 2016-2017 рр. загальний чистий прибуток державних 

підприємств лісового господарства значно зменшився.  

4. Негативні наслідки у економіці, поглиблення світової та 

внутрішньодержавної економічної кризи значно знизили рівень рентабельності 

та прибутковості лісогосподарських підприємств.  
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Аналіз клеєвих матеріалів у виробництві клеєного бруса 
 

Анотація. Розглянуто клеєві системи для виробництва клеєного бруса 

та особливості їх використання. 

Ключові слова: склеювання деревини, клеї, дерев'яні  клеєні конструкції. 

Клеї, які застосовуються в більшості процесів деревообробки, пов'язані з 

певними технологіями і обладнанням. Тому при проведенні склеювання 

необхідно чітко визначитись з типом клеєвих матеріалів так як від їх параметрів 

залежить цикл виробництва і загальна продуктивність цеха [1]. 

Для виробництва дерев'яних клеєних конструкцій  можливе використання 

слідуючих типів клеєвих матеріалів: 

- меламіно-сечовино-формальдегідних (ММФ, MUF, MF); 

- емульсія полімер-ізоціонат (ЕПІ, EPI); 

- поліуретанові клейові матеріали (PUR); 

- резорцин-формальдегідних (РФ, RF). 

 Полівініл-ацетат (ПВА) не допускаються до виробництва дерев'яних 

клеєних конструкцій. Це пояснюється нездатністю клею нести тривале статичне 

навантаження. Клейовий шов, виконаний з використанням ПВА клейових 

систем, змінює геометрію і втрачає міцність при тривалому навантаженні, що 

суперечить вимогам  до дерев'яних клеєних конструкцій. В останній час зростає 
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попит на клеї швидкого затвердіння і низьку токсичність,які зручні в роботі і 

здатні утворювати міцне й довговічне клейове з'єднання. 

Меламіно-формальдегідні клеєві матеріали використовуються для 

виготовлення конструкцій різних типів, довжини і кривизни  різної категорії 

відповідальності. Вони утворюють клейовий шов виключної механічної 

міцності. MF клейові матеріали відмінно склеюють будь-яку деревину, період 

пресування в залежності від співвідношення клей-затведжувач, необхідного 

часу для складання пакету, склеюваних матеріалів, температури та інших 

факторів може бути від 1год до 6год, при цьому допускаються шви товщиною 

до 1 мм. MF клейові системи можуть використовуватися як в змішаному 

вигляді, так і при роздільному нанесенні компонентів. В суміші в основному 

використовують співвідношення 100/20 (клей/затведжувач ) використовується в 

малосерійному або одинарному виробництві, період жеттєздатності клею 

становить 60-80 хвилин. Найбільш доцільний спосіб нанесення клею – валиком. 

Роздільне нанесення клею і затверджувача з співвідношенням 100/50 доцільно 

використовувати на виробництвах з горизонтальними типами пресів для 

виготовлення  прямолінійних та гнутоклеєних конструкцій, а також на касетних 

вертикальних пресах з тривалим переміщенням касет. Час формування пакета 

складає до 60 хв., пресування - 120-200 хв. в залежності від конкретної марки 

MF-клею і типу конструкції бруса. Нанесення клею здійснюється спеціальною 

клеєналивною машиною. Роздільне нанесення клею і затверджувача з 

співвідношенням 100/100(200) використовується на виробництвах з 

вертикальними пресами, коли забезпечується швидке збирання пакету в прес 

(до 20хв). Час пресування в залежності від конкретної марки MF-клею 

становить 40-80 хв. Нанесення клею також  здійснюється спеціальною 

клеєналивною машиною. Мінімальна температура застосування більшості 

марок MF-клеїв +10 ° С. Середні витрати клею становлять 270 г / м2, і залежить 

від часу, необхідного для зборки пакета в пресі [5].  
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Емульсія полімер-ізоціонат (EPI-клейові матеріали) використовується для 

виробництва стінового бруса, переважно на вертикальних пресах. Це 

двокомпонентні клейові матеріали, які завжди застосовуються виключно в 

суміші з співвідношенням по масі клей/затверджувач 100/15, незалежно від 

виробника. Нанесення клею можна здійснювати вручну та з допомогою 

спеціальних установок. Перевагою ЕРІ-клейових матеріалів являється короткий 

час пресування: від 20 до 40 хв. в залежності від конкретної марки клею. Час 

збірки - від 7 до 15 хв, так як життєздатності суміші становить - від 30 до 60хв. 

Температура використання залежить від конкретної марки клею і становить  від  

+5 до + 10 ° С. 

Клеї вимогливі до вологості повітря, але ця проблема вирішується 

шляхом збільшення витрати клею. EPI-клейові матеріали слабо реагують до 

зниження температури, час пресування при цьому збільшується несуттєво 

порівняно з меламіно-формальдегідними клейовими матеріалами. Основний 

недолік, це короткий час життя суміші, що потребує роботи з малими 

кількостями суміші при нанесенні вручну або  при роботі з клеєнаносними 

установками потребує промивання їх робочих органів. Витрата EPI-клейових 

матеріалів залежить від температури та вологості в цеху і якості підготовки 

пиломатеріалу, середня витрата складає 270 г / м2 [3]. 

Поліуретанові (PUR) клейові матеріали. За принципом дії більшість PUR 

клейових матеріалів близькі EPI-системам, але у них є ряд відмінностей. 

Основна їх превага ,що вони однокомпонентні. Поліуретанові клейові 

матеріали відмінно клеять будь деревні і деревно-композитні матеріали, мають 

дуже високий ступінь адгезії до металів. Температура майже не впливає на час 

пресування, мінімальна температура застосування + 5 ° С, але вимогливі до 

рівня вологості повітря в цеху, при падінні вологості нижче рівня 30% ці клеї 

перестають клеїти взагалі. PUR-клейові матеріали досить вимогливі до якості 

обробки пиломатеріалу. Час пресування - від 30 хв. до 6 год, час збирання - від 
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10 до 60 хв. в залежності від конкретного клейового матеріалу. Використання 

PUR клейових матеріалів вимагає застосування спеціального клеєнаносного 

обладнання,нанесення вручну дуже ускладнено, оскільки полімеризація клеїв 

починається відразу після відкриття ємності. У промислових умовах 

рекомендується також обробка преса і деталей машин спеціальною пастою. 

середня витрата клею складає 180 г / м2. При цьому поліуретанові клеї - 

найдорожчі, що частково нівелюється низькою витратою [4].  

Резорцин-формальдегідні клеї  використовуються сьогодні в дуже рідко, в 

основному для виготовлення дуже великих дерев'яних клеєних конструкцій. 

Технологія застосування цих клейових матеріалів нічим не відрізняється від 

технології використання меламіно-формальдегідних клеїв. Ці клеї створюють 

шов з винятковою механічною міцністю, стійкий до впливу хімічних, 

агресивних з'єднань. При використанні RF клейових матеріалів період 

перебування робітників у цеху, де ведеться робота, повинна бути обмежена. RF 

клеї можуть використовуватисяяк в змішаному стані, так і при роздільному 

нанесенні компонентів. Мінімальна температура використання + 15 ° С. Ця 

група клейових матеріалів відрізняється високою вартістю і тривалим (2-8 год.) 

періодом пресування. Середні витрати клею становлять 320 г / м2. 

Висновки. При виборі клейової системи необхідно керуватися 

завданнями, для виконання яких призначена клейова система, і тими умовами, 

які будуть забезпечені на виробництві. При невеликих об'ємах виробництва 

більш доцільне використання EPI-клейові системи, при великих об'ємах – MF 

або PUR - системи. Цех повинен бути забезпечений системою контролю 

температури і вологості повітря. 
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Щодо перспектив використання відходів лісозаготівель у якості деревного 
наповнювача композиційного матеріалу 

 

Анотація. Приведено методику виготовлення та результати 

випробування фізико-механічних властивостей нового композиційного 

матеріалу отриманого методом роздавлювання. Визначено структуру 

деревинно-композиційного матеріалу. Проведено порівняння властивостей та 

етапів технологічного процесу виготовлення плит OSB та запропонованого 

деревинно-композиційного матеріалу. 

Ключові слова: деревинно-композиційний матеріал, деревний компонент, 

роздавлювання тонкомірної деревини, фізичні властивості, механічні 

властивості. 
З кожним роком в Україні все більш гостро постають питання 

ефективного та повного використання деревини, у тому числі відходів 

лісозаготівель. Лише у 2016 році кількість відходів лісозаготівельних робіт 

склала 8,5 млн. м3. Вирішення питань раціонального використання відходів 

лісозаготівель, які переважно нагромаджуються у місцях і в подальшому  

спалюються дасть джерело існування багатьом підприємствам. 

Одним з ефективних шляхів використання відходів лісозаготівель та 

деревообробки є застосування їх у виробництві деревино-композиційних 

матеріалів таких як деревиноволокнисті плити різної щільності (ДВП, MDF), 

деревиностружкові плити (ДСП), орієнтовано-стружкові плити (OSB), 
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технології яких ґрунтуються на подрібненні деревних волокон. Це обумовлює 

напрям їх використання у меблевій промисловості (ДВП, MDF, ДСП), у 

столярно-будівельному секторі (OSB). Виробництво останніх в Україні є 

незначним через складнощі обладнання та неможливість використання відходів 

лісопильно-деревообробних підприємств, що вимагає пошуку альтернативних 

рішень. Ще одним шляхом використання деревних відходів є виготовлення 

паливних брикетів і гранул, що є актуальним у зв’язку з дорожнечею та 

неекологічністю традиційних джерел тепла. Вже сьогодні існує конкуренція 

між цими виробництвами щодо придбання сировини.  

Серед відходів лісозаготівель значну частину займає гілля, яке не 

використовується у виготовленні плитних матеріалів і палива внаслідок 

великого питомого вмісту кори. Розроблення технології раціонального 

використання гілок, як деревного компоненту для деревино плитних матеріалів, 

шляхом роздавлювання дозволить зберегти природну міцність волокон, стати 

альтернативою існуючим на ринку конструкційним матеріалам, тим більше що 

вартість сировини на лісосіці є незначною. 

Для одержання деревного компонента методом роздавлювання 

використано модернізовану установку (рис. 1).  

 

Рис. 1. Експериментальна установка для роздавлювання тонкоміру [1]  
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Для виконання досліджень із визначення циклів роздавлювання  

використовували зразки гілок деревини тополі, довжиною 1 м, діаметром від 15 

мм до 30 мм та вологістю 95 %. За середніми діаметрами зразки були поділені 

на 4 групи: 15, 20, 25, 30 мм. Роздавлювання гілок відбувалося до тих пір доки 

не було отримано плетиво з волокон товщиною 1–10 мм. Отримані плетива 

були умовно класифіковані за товщиною: «тонкі», – де розмір волокон 

коливався від 1 до 5 мм і «товсті»,– від 6 до 10 мм.  

Після роздавлювання зразки плетив були висушені в лабораторній 

конвективній сушильній камері до вологості 4 %.  

Осмолення деревного плетива виконували контактним методом. В якості 

в'яжучого використані карбамідоформальдегідна та фенолформальдегідна 

смола. Кількість в'яжучого для всіх зразків становила 12 % (у % до маси 

деревного компонента).  

Зібрані пакети проходили спочатку підпресовку в пресі з холодними 

плитами для підпресування ПММ-125, а потім пресування в пресі з 

нагрівальними плитами МС-2000. Для пошукового експерименту були вибрані 

режими які традиційно використовуються для пресування плит ДСП (OSB) 

тільки з підвищеним тиском тому що волокна мали більшу товщину: 

температура = 180°С, тиск = 10 МПа, час витримки = 6 хв.  

В результаті процесу пресування було отримано одно- та тришаровий 

деревинно-композиційний матеріал з різним в’яжучим у вигляді плит 

товщиною 15 мм. 

Проведені дослідження визначення густини, водопоглинання та 

розбухання у воді по товщині цих зразків з відкритими та залитими парафіном 

торцями згідно з відповідними стандартами [2, 3]. В результаті після витримки 

у воді зразки матеріалу на основі карбамідоформальдегідного в’яжучого були 

зруйновані. Зразки на основі фенолформальдегідного в’яжучого з залитими 

парафіном торцями показали в два рази кращий результат ніж  плити з 
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незахищеними від вологи торцями. Дослідження з визначення густини 

показали, що композиційний матеріал має середню густину (ρдкм = 665 кг/м3) 

яка наближена до плит OSB (ρOSB = 650 кг/м3). 

Для визначення раціональної конструкції композиційного матеріалу було 

проведено експеримент з виготовлення плит різної структури на основі 

карбомідоформальдегідного та фенолформальдегідного в’яжучого та 

визначення механічних властивостей [4]. 

Аналіз проведених досліджень впливу структури деревинно-

композиційних плит з різним в’яжучим показав, що механічні показники 

композиційного матеріалу виготовленого на фенолформальдегідному 

в’яжучому є вищими на 20–30 % ніж у зразках на карбомідоформальдегідному 

в’яжучому. Дослідні зразки одношарових плит втрачали формостійкість та 

розламувались уздовж волокон, а двошарові плити втрачали плоску форму. 

Звідси випливає що раціональним є виготовлення тришарових плит. 

Враховуючи те, що деревинно-композиційний матеріал має густину 

близьку до плит OSB було проведено їх порівняння (табл. 1). 

У технологічному процесі виготовлення запропонованого деревинно-

композиційного матеріалу відсутні операції розкрою оцупків та сортування 

стружки. Це обумовлено відсутністю необхідності перерізати деревну сировину 

та сортувати отримані волокна, адже у деревинно-композиційному матеріалі 

необхідно використовувати волокна максимальної довжини та одного розміру. 

Таблиця 1 

Властивості та етапи технологічного процесу виготовлення плит OSB 

і запропонованого деревинно-композиційного матеріалу 

Матеріал Плити OSB 
Деревинно-

композиційний 
матеріал 

Розміри волокон, мм   
– довжина 60–90 Будь-яка (1000) 
– товщина / ширина 0,3–0,6/5–12  1–10  
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Густина, кг/м3 610–670  640–800  
Межа міцності при 
статичному згинанні, МПа 

18–28  30–37,5 

Модуль пружності, МПа 2500–4800  7000–10000 
Режим пресування:   
– тиск, МПа 2–2,5 8–12 
– температура, °C 170–200  160–200 
– час витримки, хв 5–7 7–8 
Технологічний процес – сортування сировини 

– розкрій на оцупки 
– стругання  
– сортування стружки 
– сушіння 
– осмолення 
– формування килима 
– пресування 

– сортування сировини 
– роздавлювання 
– сушіння 
– осмолення 
– формування килима 
– пресування 

 

Висновки. Розроблено технологічний процес виготовлення деревинно-

композиційного матеріалу з лісосічних відходів – гілок тополі та його 

параметри. Особливістю процесу є використання деревної компоненти з 

цілісних деревних волокон отриманих шляхом роздавлювання гілок. 

Проведені експериментальні дослідження фізичних та механічних 

властивостей деревинно-композиційного матеріалу дозволили визначити його 

раціональні параметри: товщину деревного волокна – 6–10 мм, тип в’яжучого – 

фенолформальдегідна смола, структуру – тришарова із взаємно 

перпендикулярним розташуванням волокон.  

Визначені експериментальним шляхом значення межі міцності та модуля 

пружності при згині отриманого матеріалу (густиною 665 кг/м3) є більшими на 

25 та 77 % відповідно за ці ж показники для плит ОSB підвищеної міцності 

(густиною 650 кг/м3). Ефективність використання деревинно-композиційних 

плит з роздавлених гілок, які можуть бути альтернативою плитам ОSB за 

спрощеним технологічним процесом, полягає у покращенні екологічного стану 

лісосік та більш повному використанні деревної сировини. 
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