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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Краснов В. П. доктор сільськогосподарських 

наук, професор кафедри екології державного 

університету «Житомирська політехніка»  

  

Добрий день шановне зібрання! 

Мав честь багато років працювати у структурах Українського науково-

дослідного  інституту лісового  господарства   та   агролісомеліорації                  

ім. Г. М. Висоцького, а також тривалий час його очолювати. 

Хочу зазначити, що протягом останніх років (війна, ковід) не були 

зроблені значні дослідження у галузі лісового господарства.  Тому надзвичайно 

важливим є той факт, що під час російсько-української війни, Малинський 

фаховий коледж проводить наукову конференцію, яка дає можливість такому 

зібранню, людям, які працюють в науці та освіті поспілкуватися, обмінюватися 

думками, вистояти у цей важкий час. Дякую коледжу, за таку можливість. 

Прикро що сьогодні йде війна. Наразі  окупантами знищена одна із 

найстаріших станцій в Україні, відома всім, Краснотростянецька лісова 

науково-дослідна станція УкрНДІЛГА. Невідома доля, багатьох людей, які 

працювали на «Степовому філіалі УкрНДІЛГА» (він розташований на 

окупованій території), Луганської станції, наукових працівників                       

ДП «Маріупольська лісова науково-дослідна станція», яка  створена майже 200 

років тому в степу.  

Гине багато людей, маємо велику кількість постраждалих серед них є і 

лісівники, і науковці цієї галузі.  

Йдуть запеклі бої у Херсонській, Миколаївській областях, а там у 50-60-ті 

роки минулого століття були створені великі площі соснових лісів, майже 200 

тис. га. Значна частина лісів гине і від воєнних дій, і від пожеж, їх необхідно 

буде відновлювати. Те саме буде відбуватися і у Луганській та Донецькій 

областях, де кліматичні умови якраз сприяють гибелі насаджень. До речі, там  

насаджень можуть загинути і внаслідок розповсюдження різних шкідників. 

Перебуваючи за кордоном, постійно відслідковую новини про події в 

Україні, з нетерпінням чекаю на нашу тріумфальну перемогу. 

 Вважаю, що після війни у лісівників, наукових працівників цієї галузі буде  

багато роботи, і можу зазначити декілька таких напрямів. Одним із таких 

великих напрямків  буде, мабуть, робота лісівникам агролісомеліораторам і 

лісокультурникам, тому що руйнується і знищується велика кількість лісів. Це 

насамперед, ми бачили на знімках у відкритих інформаційних джерелах, це і 

пожежі, що сталися внаслідок вибухів або спеціальних чи випадкових підпалів. 

Тим паче попереду літо, суха погода.  
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Впевнений, що після нашої перемоги, потрібно визначити об’єми завданої 

шкоди лісовому господарству,  яка була отримана внаслідок цієї війни, а для 

цього потрібно розробити досить гарну методику.  

Існує методика щодо визначення завданої шкоди, яка отримана внаслідок 

різних природних катаклізмів, на той час ніхто не думав про війну. 

Відслідковуючи новини, чув, що у  Міністерстві охорони природи 

розглядаються питання цієї методики. Ось якраз лісівникам також потрібно 

буде брати участь. 

Знищені ліси, господарства тому науковим працівникам після нашої 

перемоги буде вдосталь роботи. 

Дякую Малинському фаховому  коледжу за те, що він підтримує давні 

традиції, знаю, що така конференція проходить кожного року і дає можливість 

поспілкуватися науковим співробітникам різних країн. Такі зустрічі дають 

можливість спілкуватися, деяку психологічну розрядку для усіх нас.  

Гарної та плідної вам праці! 

 

Ландін В. П.  

доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник інституту 

проблем безпеки атомних електростанцій НАН 

України, м. Київ  

 

Добрий  день,  шановні учасники конференції, шановні колеги! 

 Незважаючи на те, що я працюю в Інституті проблем безпеки атомних 

електростанцій, тут є відділ реабілітації природокористування, де ми з нашими 

співробітниками займаємося проблемами збереження лісів на радіаційно-

забруднених землях, боротьбою з лісовими пожежами та  іншими питаннями.  

Я вдячний за надану можливість взяти участь у вашій конференції. 

Малинський фаховий коледж має давні традиції адже  був заснований 95 років 

тому, коли в Україні була аналогічна ситуація, яка зараз, на жаль, пов’язана з 

війною, що розв’язав «старший брат». 

Зараз  гинуть люди і гинуть ліси.  

 За період діяльності Малинського фахового коледжу було підготовлено 25 

тисяч фахівців лісового господарства, і я вважаю, що ці фахівці - випускники 

вашого коледжу внесли вагомий вклад у розвиток лісового господарства 

України та інших держав.  І нині, коледж є провідною науково-освітньою 

установою з підготовки фахівців лісової галузі.  

Я повинен сказати, що у зв’язку з російською агресією, для лісівників і 

науковців буде багато завдань, які потрібно вирішувати для відродження 

лісового господарства. За показниками Держлісагентства,  у зону бойових дій 

потрапили більше 3 млн. га лісів. Найбільш  постраждали 1,5 млн. га лісів, а 
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зараз на окупованих територіях залишаються ще 600 тис. га, 6-ти обласних 

управлінь лісового господарства. 

 Я вважаю, що основними завданнями для лісової науки  і фахівців 

лісового господарства зараз, як і колись, будуть питання післявоєнного 

відродження. 

І у  зв’язку з цими основними завданнями, для науковців лісівників, є 

оцінка наслідків як матеріальних так і екологічних та економічних збитків 

завданих лісовому господарству під час бойових дій. 

 Другим завданням - це є розмінуванням лісових масивів, бо зараз уже є 

випадки, коли лісівники гинуть під час виконання своїх обов’язків. Потім 

важливим питанням є розробка згарищ і пошкоджених лісових насаджень та 

розробка технологій для утилізації цієї деревини, а також  лісовідновлення на 

територіях де лісові насадження загинули. 

 Це неможливо виконати без відбудови адміністративних приміщень, 

відновлення виробничих потужностей і будівництва лісових доріг.  

Мною були перераховані тільки основні завдання.  

Вирішення  цих завдань неможливе без залучення кваліфікованих 

фахівців, досягнень науки і сучасних технологій. Тематика сьогоднішньої 

конференції якраз спрямована на вирішення саме цих проблем лісового 

господарства. До честі керівництва педагогічного колективу і працівників 

коледжу, незважаючи на складні часи, які настали в Україні у зв’язку з 

російською агресією, конференція не відмінена і проводиться, честь вам і 

хвала! Бажаю учасникам конференції плідної праці і вагомих здобутків! Слава 

Україні!  
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СЕКЦІЯ І. 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Prof. I. Sopushynskyy1, Dr. S. Fleck2, PhD student Ya. Kopolovets1,  
1Ukrainian National Forestry University, Lviv 

2Northwest German Forest Research Station, Göttingen 

 

 INFLUENCE OF FUNGAL LESIONS ON WOOD DENSITY  

OF ABIES ALBA MILL. 

 

Important forest visual criteria for the selection of high quality timber are 

straight and full-fledged stem, which is characterized by the high annually growth, 

clearing the trunk of knots at least up to 1/3 of its height and good overgrowth of 

dead twigs. At the same time, fungal lesions have a significant impact on the quality 

characteristics of stem wood, resulting in biodegradation of the cell wall, which leads 

to a decrease in the wood density and reduce its mechanical quality. Influence of 

wood stains - Ceratocystis comatum Mill. & Cernz, Ceratocystis coeruleum (Munch.) 

H. et Syd.) and wood-destroying - Fomes fomentarius (L.) Fr., Fomitopsis pinicola 

(Swartz: Fr.) P. Karst.) fungi on the wood density of Silver fir wood are shown in the 

Table. 

Wood density of healthy and fungi infected Silver fir 

Basic wood 

density, kg·m-3 Min value 
Mean value and                    

its error 
Max value 

Coefficient of 

variation, % 

Accuracy 

index, % 

Healthy wood without any signs of fungal infection 

ρб 362 392±3,17 457 5,7 0,8 

Initial wood damage caused by wood-staining fungi (Aspergillus sp., Penicillium sp., Ceratocystis 

comatum Mill. & Cernz, Ceratocystis coeruleum (Munch.) H. et Syd.) within up to six months 

ρб 331 361±3,20 419 6,3 0,9 

Medium wood damage caused by wood-destroying fungi (Fomes fomentarius (L.) Fr., Fomitopsis 

pinicola (Swartz: Fr.) P. Karst.) within the timeframe from 0,5 to 2 years 

ρб 249 283±2,28 309 5,7 0,8 

Substantial wood damage caused by wood-destroying fungi (Fomes fomentarius (L.) Fr., 

Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P. Karst.) for more than 2 years 

ρб 195 246±2,44 283 7,0 1,0 

The influence of superficial moldness, wood-staining and wood-destroying 
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fungi on the wood density of Silver fir trunk showed significant differences in the 

values of basic wood density. The wide range of the value variation of the healthy 

wood density are needed to be associated with differences in macrostructural 

indicators. The basic density of healthy wood varied from 362 kg·m-3 to 457 kg·m-3 

with a mean value of 392 kg·m-3. Simultaneously, the basic wood density with initial 

wood damages caused by wood-staining fungi (Aspergillus sp., Penicillium sp., 

Ceratocystis comatum Mill. & Cernz, Ceratocystis coeruleum (Munch.) H. et Syd.) 

within up to six months was ranged from 331 kg·m-3 to 419 kg·m-3 with the mean 

value of 361 kg·m-3. The reduction of the density of lesioned wood was 7,9% 

compared to healthy wood, which could be considered insignificant.  

However, differences in basic wood density of medium and substantial wood 

damages caused by wood-destroying fungi (Fomes fomentarius (L.) Fr., Fomitopsis 

pinicola (Swartz: Fr.) P. Karst.) within the timeframe from 0,5 to 2 years and for 

more than 2 years was characterised by a significant decrease. The basic wood 

density with medium wood damages varied from 249 kg·m-3 to 283 kg·m-3 with the 

mean value of 309 kg·m-3, and a similar figure with substantial wood damages ranged 

from 195 kg·m-3 to 283 kg·m-3 with the mean value of 246 kg·m-3. 

Research on effect of biological lesions on stem wood caused by wood-staining 

and wood-destroying fungi indicated the significant decrease of wood density of 

Silver fir growing in Ukrainian Carpathians. There were statically identified four 

classes of stem wood by the natural wood resilience and their timeframe of wood 

decay. 
 

Prof. I. Sopushynskyy1,2, Prof. Milagros Casado Sanz2;  

Raul Araujo Torres2,  

PhD student Ya. Kopolovets1,  
1Ukrainian National Forestry University, Lviv 

2University of Valladolid, Palencia 

 

ALTITUDE-ECOLOGICAL FEATURES OF BIOLOGICAL DAMAGE OF 

ABIES ALBA MILL.GROWING IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS 

 

Needle rust is caused by the fungus Melampsorella cerastii Wint., which is 

diagnosed on the needles in the form of orange acid, cancerous ulcers or swelling on 

the trunk, as well as the formation of viscum ("broom witch"). In fir stands, the 

development of fungal disease is due to high relative humidity in the spring, which 

contributes to the spread of Melampsorella cerastii Wint spores. due to the 

intermediate feeder, Epilobium angustifolium, on the leaves of which uredo- and 

teleitostages develop and basidiospores are formed. They are spread by wind and 

affect Silver fir due to mechanical damage of the bark. The germination of 

basidiospores gives a mycelium that infects cambium cells and causes irritation and 

as a result of cracking the bark and exposing the trunk wood. 
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The results of the study of the peculiarities of the altitude-ecological 

distribution of Epilobium angustifolium show that the abundance of the species 

increases with increasing altitude. At the same time, the greatest distribution of 

abundance of Epilobium angustifolium at an absolute altitude of 1042 m above sea 

level. It is expedient to connect with increase in the areas of lawns. At an altitude of 

365 m above sea level. the species mostly occurs near roads and on forest logs, which 

is due to its light-loving nature. 

The high-altitude-ecological feature of the distribution of Epilobium 

angustifolium contributes to the spread of basidospores down the slope and as a 

consequence of biological damage to Silver fir. Fungal mycelium penetrates the 

trunks due to minor mechanical damage to the bark and branches. Weakened trees are 

easily affected by pests of bark and wood. Biological damage covers trees aged 30 to 

120 years, on the trunks of which in spring and late summer a bright white waxy 

woolly rust of the rust fungus is formed, which is their important diagnostic feature. 

Thereupon damage by larvae of the insect Trypodendron lineatum causes the 

formation of a wood defect of the wormhole - passages and holes in the stem wood. 

The results of the study of the dependence of the wormhole density and diameter on 

the middle diameter of the round timber are presented in Fig. 

The results of the study of insect damage of Trypodendron lineatum in the 

Silver fir growing in the Ukrainian Carpathians indicate an increase in the density and 

diameter of the wormholes with increasing diameter of the trunk and it was 

associated with a decrease in the natural resistance of wood. 

 

 

А) 
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B) 

Fig. Relationship between density (A), diameter (B) of wormholes and middle 

diameter of round timber 

 

УДК 630.5 (075.8) 

 

Др. Альбинас Тябера, Др. Лорета Семашкене 

Каунасская коллегия лесов и инженерии, преподаватели,Каунас, Литва 

 

ВКЛАД ЛЕСОВ ЛИТВЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА 

 

Анотація. Oписує роль лісів у поглинанні СО2 з атмосфери та розкриває 

їх роль у зміні клімату. Проаналізовано малоцінні ресурси деревини в лісах 

Литви та визначено можливості збільшення заготівлі лісового палива. 

Annotation. Describes the role of forests in absorbing CO2 from the 

atmosphere and reveals their role in climate change. Low-value wood resources in 

Lithuanian forests are analyzed and opportunities to increase the volume of forest 

fuel harvesting are identified. 

Ключові слова: Зміна клімату, малоцінні лісові ресурси, лісове паливо 

Key words: climate change, low-value stands, forest fuel 

 

      За последние 200 лет количество углекислого газа в атмосфере увеличилось 

более чем на 50%. CO2 и другие парниковые газы (метан (CH4), закись азота 

(N2O), фторсодержащие газы) пропускают солнечные лучи на Землю, но 
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задерживают тепло с поверхности Земли, и таким образом создает парниковый 

эффект. 

Остановка изменения климата в пределах +2°C позволила бы 

адаптироваться к последствиям изменения климата. Чтобы стабилизировать 

процессы глобального потепления, необходимо не только сократить выбросы 

СО2, но и найти способы его «улавливания» и «хранения». Известно, что 

зеленые растения «забирают» СО2 из атмосферы в процессе фотосинтеза и 

«запирают» его в образующейся фитомассе. 

На выращивание 1 т лесной фитомассы потребляется 1,47 т СО2, 

образуется 1,1 т О2 и испаряется 800 т воды. К сожалению, выбросы CO2 в мире 

в настоящее время намного превышают способность лесов и других зеленых 

насаждений их поглощать. Роль лесов Литвы в поглощении углекислого газа. В 

1990-1991 годах в Литве ежегодно в атмосферу «выбрасывалось» около 45-50 

миллионов тонн СО2. С 1992 года этот показатель снизился до 20-25 млн тонн в 

год. Снижение выбросов СО2 в основном связано с остановкой советских 

промышленных предприятий. В настоящее время больше всего парниковых 

газов в Литве выбрасывают транспорт, предприятия энергетики и сельское 

хозяйство. Только древесные растения литовских лесов ежегодно потребляют 

около 23 миллионов тонн СО2. Они также испаряют около 10 млрд. тонн воды и 

производят около 8 млн. тонн кислорода. Из потребляемого древесными 

растениями 23 млн. тонн углекислого газа около 6 млн. т СО2 в тот же год 

«возвращается» обратно в атмосферу из гниющей древесины и еще 4,5 млн. т - 

от сожженного лесного топлива. На длительное время «запирается» 12,5 млн. т 

СО2 (из того числа: 5 млн. т - в растущих деревьях (в качестве изменения запаса) 

и 7,5 млн. т – в изделиях разработанных из древесной массы. 

Возможности увеличения пользования лесного топлива. Литовские леса 

являются одними из самых продуктивных в Европе и даже во всем Мире. Все 

же, они содержат и значительную долю малоценных насаждений 

(сероольшайников, осиняков и др.). Большая часть древесины серой ольхи 

подходит только для дровили измельченного лесного топлива. В Литве 

сероольшайники занимают более 120 тысяч гектаров (1 таблица). В 

государственных лесах они занимают всего 15 тыс.га, а в частных – больше 105 

тыс. га. 62% сероольшайников в государственных лесах и 72% в частных лесах 

уже спелые или перестойные (рис. 1). Осиняки в Литве занимают почти 100 

тысяч гектаров (1 таблица). Часть стволовой древесины осины может быть 

использована для изготовления некоторых сортиментов, пригодных для 

деревообрабатывающей промышленности, но большая часть осины может 

использоваться только в качестве топлива. Половина этих насаждений уже 

спелые и перестойные. 

Таблица 1. Распределение площадей лесов Литвы по преобладающим 

древесным породам и формам собственности 
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Рис. 1. Структура площади сероальшайников в государственных (а) и 

в частных (б) лесах Литвы по классам возраста 

 

Кроме того, около двух миллионов кубометров малоценной древесины 

продуцируют древесно-кустарниковые насаждения произрастающие на 

заброшенных полях, которые в Литве занимают 1 % от площади страны (рис. 

2). Вся эта малоценная фитомасса (сероальшайники, осиняки, древесно-

кустарниковые насаждения и др.) пока что мало используется из-за 

относительно высоких затрат на заготовку сырьевой древесины. Теперь, когда 

Литва и многие другие страны мира страдают от энергетического кризиса 

(растут цены на энергоресурсы, тепло и электроэнергию) необходимо искать 

более рациональные способы получения энергии. Одна из возможностей - 

использовать больше лесного топлива для производства тепловой энергии. 

Тепловая энергия получаемое из лесного топлива почти в два раза дешевле, чем 

получаемое из ископаемого топлива. С другой стороны, сжигание большего 

объема лесного топлива позволяет уменьшить использования природного газа, 

нефтепродуктов, угля, а это создает предпосылки для стабилизации изменения 

климата, расширяя использование «зеленой» энергии. 
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Рис. 2. Площадь древесно-кустарниковых насаждений, произрастающих на 

нелесных землях в некоторых европейских странах (FAO FRA 2020) 

 

При рассмотрении возможностей увеличения заготовки лесного топлива 

необходимо оценивать не ухудшится ли состояние лесов? не пострадают ли 

гниющие древесные ресурсы? Ведь гниющая древесина нужна для увеличения 

биоразнообразия леса, так как она является «домом» для некоторых видов 

лесных грибов, лишайников, мхов, насекомых и птиц. 

В последние годы объем стволовой древесины естественного отпада 

ежегодно составляет 2,65 мил. м3, а другие компоненты фитомассы гниющей 

древесины (ветви поваленных деревьев, пни, малоценный подрост и 

кустарники) – еще 4,8 млн. м3. Вся эта масса не исчезает за один год. Процесс 

гниения древесной фитомассы занимает от 5 до 15 лет, поэтому в настоящее 

время в лесах Литвы насчитывается около 66 млн. м3 гниющей фитомассы. В 

результате объем заготовки лесного топлива может быть увеличен на 1-1,5 млн. 

м3/г. Леса в этом случае не пострадают: ресурсы древесины продолжат быстро 

увеличиваться (по 5,5-6 млн м3/год), а количество разлагающейся фитомассы 

уменьшится примерно на 12-13%. После вырубки малоценных насаждений на 

их месте можно выращивать более качественный лес - насаждения, которые 

были бы лучше не только в хозяйственном, но и в экологическом отношении. 
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КАДАСТРОВІ ТА МІСТОБУДІВНІ ГІС І БАЗИ ДАНИХ 

 

Анотація: Розглянуто сервіс-орієнтовану архітектуру геоінформаційної 

системи містобудівного кадастру на основі використання об’єктно-реляційної 

системи керування базами даних для реалізація сховища даних інформаційних 

ресурсів системи містобудівного кадастру. Обґрунтовано архітектуру системи 

інтеграції геопросторових даних з різних джерел в базах даних сховищі даних 

ГІС містобудівного кадастру на основі технології консолідації даних та 

обмінних файлів. Розглянуто особливості реалізації процесів вивантаження 

даних із баз даних джерел, перетворення та завантаження даних з обмінних 

файлів в сховище даних ГІС містобудівного кадастру з використанням 

шлюзової бази даних та каталогів класів об’єктів обмінних файлів і об’єктів баз 

геопросторових даних ГІС містобудівного кадастру.  

Annotation: The service-oriented architecture of the geographic information 

system of the urban cadastre based on the use of object-relational database 

management system for the implementation of data storage information resources of 

the urban cadastre system is considered.  The architecture of the system of 

integration of geospatial data from different sources in the databases of the GIS 

database of the urban cadastre based on the technology of data consolidation and 

exchange files is substantiated.  Peculiarities of realization of processes of data 

download from source databases, transformation and loading of data from exchange 

files into the GIS urban cadastre data repository using the gateway database and 

catalogs of exchange file object classes and geospatial GIS geospatial cadastral 

database objects are considered. 

Ключові слова: ГІС-Геоінформаці́йна систе́ма, ГІС-технології, цифрові 

моделі місцевості, землеустрій, моделювання, аерофотознімання, космічні 

знімки, GPS-технології, WEB-технології. СУБД -Систе́ма управле́ния ба́зами 

да́нных,  (англ. Database,ManagementSystem,скор.DBMS) 

 сукупність програмних і лінгвістичних засобів загального або спеціального при

значення, що забезпечують управління створенням і використанням баз даних. 

Key words: GIS-Geoinformation system, GIS-technologies, digital terrain 

models, land management, modeling, aerial photography, space images, GPS-

technologies, WEB-technologies.  DBMS - Database Management System (DBMS) is 

a set of software and linguistic tools for general or special purposes that provide 

control over the creation and use of databases. 

ГІС як бази даних.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ГІС – сукупність апаратно-програмних засобів і алгоритмичних 

процедур, призначених для збору, введення, зберігання, математико-

картографічного моделювання і образного представлення геопросторової 

інформації. 

  Дані про земельні ділянки, будови та споруди на них відносяться до 

типу геопросторових.  Це означає, що в описі будь-якого з цих об'єктів можна 

виділити атрибутивну та позиційну складову.  Остання визначає становище 

об'єкта нерухомості на земній поверхні.  Переважно  це одна, кілька або безліч 

«трійок» координат х, у, г у встановленій координатній системі.  

  Як відомо, моделлю для відображення інформації про територію є 

карта.  Геопросторові дані, як будь-які дані (після формалізації), можна внести 

до спеціально створюваної бази даних, а можна - нанести їх на спеціально 

створювану карту.  Можливості баз даних по оперуванню інформацією ширші.   

 Однак реалізація множини заходів щодо землеустрою, відведення земель, 

їх охорони, зонування, оподаткування неможлива без використання карт.  

Реєстрація земельних ділянок також теоретично неможлива без карт.  Чому?  

 1. Без моделювання на площині використання елементарної геодезії 

неможливо уявити сусідство земельних ділянок, площадних об'єктів 

(наприклад, водойм, вулиць) або лінійних об'єктів (наприклад, ЛЕП, державний 

кордон).  Кожна ділянка має сусідів, цих ділянок-сотні тисяч, і описати таку 

множину взаємин без карт неможливо.   

2. При плануванні багатьох заходів, наприклад, будівництва, вилучення 

земель, встановлення меж захисних, охоронних, санітарних зон, не можна 

зробити вибірку з бази даних за формальними критеріями.  Потрібні карти та 

плани.  

 3. Розміри та межі територіальних об'єктів різних класів майже ніколи не 

співпадають.  Одиниці кадастрового, територіально-планувального, 

ландшафтно-екологічного поділу мають різний розмір і іноді накладаються та 

перетинаються.  Кордони захисних, охоронних, санітарних зон можуть 

перетинати земельні ділянки.  

 4. Багато операцій - зонування, районування, встановлення буферних зон 

(за забрудненням, шумом, охороною вод тощо) - дуже складно провести за 

допомогою лише інструментарію СУБД,  проте легко - по карті.  

  Тому найкращим рішенням для кадастру є використання 

геоінформаційних систем. ГІС – це об'єднання карт та бази даних.  ГІС навіть 

можливо представити як базу даних чи банк даних із можливістю їх візуалізації 

як карт.  На даний час існує система земельної реєстрації, що складається з 

кадастру та реєстру прав.  Кадастрова частина зазвичай реалізується 

землевпорядниками, тоді як державні реєстратори та нотаріуси зайняті 

реєстрацією прав.  Такий поділ часто призводить до розподілу процесу між 

двома різними організаціями.  З одного боку, це невиправдано, оскільки 
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потребує зайвих фінансових витрат і може призвести до помилок.  У наших же 

умовах це ще й благодатний ґрунт для розвитку бюрократії та корупції.  З 

іншого боку, реєстратори та юристи не мають спеціальної освіти, яка дозволяла 

б їм працювати з картами та геодезичними даними.  Однак якщо базу 

геопросторових даних створено, чому ж реєстратор не може наповнити її 

атрибутивними даними?  Якщо координати та інша топографо-геодезична  

інформація введена та відкоригована "топологічно", вона утворює «каркас» з 

осередків, в які можна класти дані та звідки їх вилучати . 

 Типи даних у кадастрових ГІС. 

 Виходячи з вимог українського законодавства та загальносвітової  

практики, міські кадастрові ГІС повинні оперувати інформацією з 

використанням таких сутностей: 1. Земельна ділянка з кадастровим номером, 

координатами, площею, периметром, сусідами, для якої окрема ділянка земного 

визначено вид угідь і вид  використання 2. Об'єкт нерухомості-будівля, будова 

або споруда, яка стаціонарно розміщена на земельній ділянці, її поверховість, 

призначення, використання 3. Адреса - адреса об'єкта нерухомості (іноді - 

земельної ділянки). 4.Субєкт - землекористувач, власник  або орендар, інший 

учасник земельних та майнових відносин. 5. Документи - правовстановлюючі 

документи про обмеження та обтяження, угоди з майном і т. п. - В ГІС 

топологія-це завдання взаємних відносин між об'єктами векторного шару 

цифрової карти.  Топологічно відкоригована інформація в даному випадку 

означає, що земельні ділянки та інші майданні об'єкти (землі громадського 

користування, водойми тощо) прилягають один до одного, не утворюючи 

зазорів, перетинів, накладень. 6. Об'єкт земельних платежів інформація про 

ставку оподаткування, платежі та інші грошові надходження.  7. Містобудівний 

та планувальний об'єкт – планувальні  та економіко-функціональні зони, 

ділянки майбутнього будівництва, зони різноманітних обмежень (санітарних, 

містобудівних тощо).  8. Ідентифікатори та облікові записи.   

Кожна із сутностей описується атрибутами.  Атрибути, тобто 

інформаційні характеристики, формалізуються і відповідають одному з типів 

даних (текстовий, числовий-цілий, десятичний, дата і т. д.).  Це дозволяє 

працювати з базами даних, використовуючи СУБД, проводити введення та 

виведення даних,  формувати запити, вибірки, звіти.   

Типи даних у містобудівному кадастрі. 

Міські землі мають особливу цінність.  В умовах концентрації населення, 

господарської активності, фінансових потоків у містах та дефіциту площ, які 

відчувають багато з них, ефективне управління земельними ресурсами є дуже 

важливим завданням.  Крім того, в Україні саме міські землі можуть вільно 

продаватися та купуватись, тобто залучені до ринкового обігу.   

Саме в містах України було впроваджено перші земельні та містобудівні 

інформаційні системи.  Але вони не переросли у повноцінні ГІС через 
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особливості реєстрації нерухомості в Україні та поділ повноважень між 

землевпорядниками, містобудівниками та реєстраторами. 

  Основним призначенням містобудівного кадастру є єдине 

стандартизоване уявлення міського середовища в цілому, включаючи будівлі, 

споруди, приміщення, комунікації незалежно від їхньої галузевої та відомчої 

приналежності, він містить також необхідну містобудівну інформацію.   

Містобудівні ГІС повинні оперувати такими сутностями:  

1. Будівля та споруда об'єкт нерухомості, матеріал його будівництва та 

рік будівництва, підведення інженерних мереж, стан, знос, функціональне 

призначення та фактичне використання.  Будівля має геометричні 

характеристики.  2. Земельна ділянка, на якій розташована одна або кілька 

будівель.  3. Інженерні комунікації — мережі водопроводу, каналізації, 

теплопостачання, електричні мережі високої та низької напруги, газопровід, 

лінії зв'язку, системи зовнішнього освітлення із зазначенням матеріалу, 

діаметра, конструктивних особливостей, підстанцій та розгалужень, 

зношування кожної з них.  4. Дорожньо-вулична мережа – дороги, проїзди, із 

зазначенням призначення, типу покриття, експлуатуючої організації тощо. 5. 

Зелені насадження – тип, площа або протяжність, склад деревостою, охоронні 

заходи.  6. Інфраструктура загальнодержавного значення — залізниці, 

магістральні ЛЕП та трубопроводи тощо із зазначенням необхідних 

характеристик.  7. Документи — правоустановці документи, що встановлюють 

право, обмеження, обтяження, документи оренди та спільного використання.  8. 

Економіко-функціональна зона із зазначенням координат, функціонального 

призначення, основних та допустимих видів діяльності, обмежень, 

запроваджених «Правилами забудови».  9. Оцінна вартість.  10. Адреса. 

11.Ідентифікатори та облікові записи.   

Містобудівний кадастр  формується з частковим використанням даних 

інших діючих кадастрів, реєстрів та інших інформаційних систем, у тому числі 

земельного кадастру, системи технічної реєстрації житлових будівель.  

 Створення містобудівних кадастрів потребувало величезної роботи з 

оцифровування планів масштабу 1 : 500. Однак без цього злиття СУБД та ГІС, 

атрибутивних та просторових даних буде неможливим.  Через складний, 

витратний та трудомісткий етап оцифровки та растрових планів проходили 

багато міст і країн.   

ГІС «Кадастр-М» забезпечує вирішення наступних завдань: - Зберігання і 

використання геопросторових даних про територію, екологічні та геологічні 

умови, культурно-побутове та інженерне забезпечення, інформацію про 

ресурси, тощо. - Організація доступу до ресурсів містобудівного кадастру 

суб’єктам містобудівної діяльності з використанням мережі «Інтернет». - 

Підвищення ефективності виробничого процесу та автоматизація процесів 

введення, зберігання та обробки інформації. - Формування електронних 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

25 

 

 

документів на основі інформаційних ресурсів. - Допомога в прийняті рішень на 

основі використання методів просторового аналізу та моделювання. - 

Створення умов та можливостей подальшого розвитку ОТГ. 

Використання програмного забезпечення. 

Для створення та управління обширними базами даних використовується 

спеціальне програмне забезпечення - системи управління базами даних (СУБД), 

переважно клієнт-серверні.  Це програмні пакети Oracle, IBM DB2, MS SQL 

Server, MySQL та інші.  Клієнт-серверна СУБД розташовується на сервері 

разом з базою даних та здійснює доступ до неї безпосередньо в монопольному 

режимі.  Всі клієнтські запити на обробку даних обробляються клієнт-

серверною СУБД централізовано.  

 Довгий час ГІС були досить «слабкими» для того, щоб управляти такими 

великими базами даних, як кадастрові.  До середини 2000-х років ESRI 

пропонував рішення для роботи зі значними обсягами інформації, що містяться 

в базах даних - ARCSTORM.  Причому це була чи не єдина СУБД, яка 

працювала із атрибутивною, із геопросторовою інформацією, що дозволяла 

робити багато операцій «звичайних» СУБД із картографічними 

даними(блокування, журналізація змін, захист даних при тривалій транзакції). 

 Проте далеко не всі творці кадастрових систем навіть у розвинутих 

країнах використовували технологію ARCSTORM.  Багато хто волів працювати 

з Oracle або SQL Server.  Як наслідок, виникла велика кількість «гібридних» 

рішень, у яких СУБД працювали спільно з ГІС.  Все зберігання даних, 

архівування, транзакції виконувались усередині СУБД, а за допомогою ГІС 

здійснювалось виведення  карт або їх частин. 

 Сьогодні існує вже не одна ГІС, що дозволяє створювати об'єктно-

орієнтовані та реляційні бази даних та керувати ними за допомогою СУБД, 

спеціально розроблених для роботи з геопросторовими даними.  Такі СУБД 

дозволяють використовувати найрізноманітніші класи об'єктів, включаючи і 

об'єкти векторної графіки, і покриття (типу GRID), і цифрові моделі рельєфу, і 

об'єкти тривимірної графіки.  До них можна віднести насамперед ArcGIS Server 

від ESRI.  Також це GeoMedia Database Curator та SDI Portal, Bentley Cadastre c 

XML Feature Modeling.  

Вивчаються предмет, завдання, принципи та складові систем баз даних, 

моделі даних в реляційних та об’єктно-реляційних системах керування базами 

даних (СКБД), основи мови структурованих запитів SQL та її використання для 

створення моделей і маніпулювання даними в базах даних; структура, 

призначення та функції сучасних інструментальних геоінформаційних систем 

(ГІС), основні типи та моделі геопросторових даних, параметри опису систем 

координат і картографічних проекцій в ГІС, технології збирання, формування, 

введення, оброблення та аналізу геопросторових даних, технологія 

застосування ГІС та баз даних для автоматизації підготовки кадастрових даних 
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та випуску картографічних документів в проектах землеустрою. Формуються 

компетентності та набуваються практичні навички використання технології баз 

даних та ГІС для створення геоінформаційних моделей об’єктів землеустрою, їх 

просторового аналізу, виконання метричних розрахунків на просторових 

моделях, складання і випуску тематичних карт у складі проектів землеустрою. 

Висновки: Сучасні ГІС забезпечення можливості побудови ефективної 

загальнодержавної структури управління земельними ресурсами та 

містобудівним кадастром. Проаналізувавши схожість кадастрових та 

містобудівних ГІС і бази даних можливо зробити висновок, що в майбутньому 

дані кадастри необхідно об’єднати.  При більш поглибленому вивченні 

містобудівної документації наші здобувачі освіти, а саме  інженери 

землевпорядники в майбутньому  при проведенні кадастрової зйомки в змозі 

будуть провести інвентаризацію об’єктів нерухомого майна та надати 

інформацію для містобудівного кадастру в т. ч. створити повноцінні матеріали, 

які розробляє  БТІ. В цьому випадку документація із землеустрою в якій 

розміщено чи планується розміщення об’єктів будівництва має містити також 

повноцінну інформацію для містобудівних потреб. Так, можливо це займе 

більше часу на її створення та відповідного узгодження, проте для пересічного 

громадянина в повній мірі  спроститься проходження різних установ та 

організацій. Адже вже сьогодні фактично наші сертифіковані інженери 

землевпорядники представляють в одній особі землевпорядників,  юристів і 

архітекторів. Вважаю КАДАСТР майбутнього повинен саме так і виглядати.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Анотація: Розкрито актуальність та значущість приділення належної 

уваги дослідженню дерегуляції у сфері правового регулювання земельних 

відносин, проведено детальний опис особливостей здійснення дерегуляції із 
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прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин». Відображено широкий пласт регулювання земельних 

відносин, які вносять суттєві зміни в правове поле земельної сфери.  

Annotation. The relevance and importance of paying due attention to the study 

of deregulation in the field of legal regulation of land relations, a detailed 

description of the peculiarities of deregulation with the adoption of the Law of 

Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Improve 

Management and Deregulation in Land Relations".  A broad layer of regulation of 

land relations, which are included in the sphere of land changes in the legal sphere, 

is reflected. 

  Abstract. 

 Ключові слова: дерегуляція - скасування чи скорочення державного 

регулювання в певній галузі суспільних відносин. Як правило означає зменшення 

контролю держави над веденням бізнесу, наприклад, для стимулювання вільної  

конкуренції на ринку, децентралізація - процес перерозподілу 

або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального 

управління. 

Key words: deregulation - the definition or reduction of state regulation in a 

particular area of public relations.  As a rule, it means reducing state control over 

doing business, for example, to promote free competition in the market, 

decentralization - the process of redistribution or dispersion of functions, powers, 

people or things from the central government. 

Минулий  рік ми сміливо можемо назвати роком земельної реформи. 

Драйверами процесу реформування земельних відносин було українське 

суспільство, Європейський суд з прав людини та європейські партнери. 

01.07.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського 

призначення» №552-ІХ, який ознаменував запуск ринку землі, що стало 

знаковою подією для України. Очікуваної «зради» не відбулося, хоча до 

моменту запуску ринку землі в українському аграрному середовищі точилися 

серйозні дискусії та суперечки, були певні страхи і побоювання щодо 

функціонування ринку. 

Відтепер всі власники раніше підмораторних сільськогосподарських 

земель отримали право вільно розпоряджатися своєю власністю. 

Так, станом на 10.12.2021 за офіційними даними Мінагрополітики в 

Україні зареєстровано 60 658 земельних угод. Досить незначна кількість 

земельних угод відображає настрої землевласників, які не готові продавати 

земельні ділянки за середніми цінами, які в Україні становлять 1 000 доларів 

США за 1 га сільськогосподарської землі. 

Вдосконалення та дерегуляція земельних відносин 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ips.ligazakon.net/document/view/T200552?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.112055620.1554920297.1643042741-856134888.1574619913
https://ips.ligazakon.net/document/view/T200552?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.112055620.1554920297.1643042741-856134888.1574619913
https://ips.ligazakon.net/document/view/T200552?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.112055620.1554920297.1643042741-856134888.1574619913
https://minagro.gov.ua/ua/news/zemelni-uhody-operativ
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27.05.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ХІ, який продовжив 

законодавчі ініціативи в напрямку децентралізації та передачі повноваження 

щодо управління земельними ресурсами на своїй території. Цим він дав старт 

земельній децентралізації в Україні. 

Закон 2194  – це другий за вагою закон у пакеті законів для проведення 

земельної реформи. Про це йдеться у аналітичному матеріалі AgroPolit.com.  

Зазначається, що закон про земельну децентралізацію дозволяє передачу 

землі за межами населених пунктів до комунальної власності, а також 

допоможе завершити земельну реформу.  

По-перше, об'єднані територіальні громади набули повноважень з 

розпорядження землями державної власності на їх території. Так, всі 

несформовані земельні ділянки державної власності, які розташовані за межами 

населених пунктів у межах відповідних територіальних громад перейшли до їх 

комунальної власності в автоматичному порядку за адміністративно-

територіальним принципом. Для того щоб набути права на земельні ділянки 

державної власності, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі, а 

право на них зареєстровано за державою в особі відповідних органів, ОТГ 

необхідно зареєструвати перехід права власності на такі землі в Державному 

реєстрі прав. 

По-друге, відбулася новація процедури зміни виду цільового 

призначення земельних ділянок. Відтепер, зміна цільового призначення 

приватних земельних ділянок здійснюватиметься сільською, селищною, 

міською радою. Що стосується виду використання земельної ділянки в межах 

категорії земель та її цільового призначення, то відтепер види використання 

земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель 

сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються 

власником (користувачем) самостійно, в межах вимог, встановлених до 

використання цієї категорії земель (з урахуванням містобудівної документації 

та документації із землеустрою). 

По-третє, спрощено процедуру погодження документації із землеустрою 

та скасовано державну експертизу землевпорядної документації. Завдяки 

законодавчим змінам зараз стало значно простіше пройти процедуру 

погодження документації із землеустрою, завдяки суттєвому звуженню 

переліку компетентних органів з якими необхідно погоджувати відповідну 

документацію. Що стосується експертизи землевпорядної документації, то 

починаючи з 28.04.2021 процедура державної експертизи землевпорядної 

документації скасована. 

По-четверте, скасовано спеціальні дозволи на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту). Зараз у власників земельних 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T211423?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T211423?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T211423?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://agropolit.com/spetsproekty/879-zakon-pro-zemelnu-detsentralizatsiyu-bez-mifiv--deregulyatsiya-zemelnih-vidnosin-detsentralizatsiya-orenda-prodaj-ta-vidchujennya-zemel-silgosppriznachennya
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ділянок та землекористувачів відсутня будь-яка необхідність в отриманні 

спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого 

шару ґрунту). Відтепер, для отримання права на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву земельних ділянок землевласнику/землекористувачу 

необхідно розробити робочий проєкт землеустрою (без необхідності отримання 

дозволу від Держгеокадастру). 

Обов'язковість продажу права користування (оренда, емфітевзис, 

суперфіцій) комунальною/державною землею на електронних земельних 

торгах 

06.07.2021 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права 

користування ними через електронні аукціони». 

Для практичної реалізації положень цього закону були прийняті вимоги 

щодо підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних 

ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), 

які затверджені постановою Кабміну від 22.09.2021 №1013. 

Відтепер земельні аукціони відбуваються в режимі реального часу в 

Інтернеті на державному електронному майданчику «ProZorro.Продажі». 

Інформацію про проведення земельних аукціонів та результати їх проведення 

відтепер може побачити будь-яка особа. Подання документів для участі в 

земельному аукціоні відбувається в електронній формі та за допомогою 

кваліфікованого електронного цифрового підпису. 

Для проведення земельних торгів організатор земельних торгів буде 

укладати відповідну угоду з оператором електронного майданчика, 

підключеного до електронної торгової системи. 

Організатором земельного аукціону може бути як власник землі 

приватної власності, так і орган державної влади (місцевого самоврядування) 

щодо земель державної (комунальної) власності з урахуванням вимог 

земельного законодавства. 

Прогнози на 2022 рік. 

Передумов для суттєвого підвищення активності обігу земель 

сільськогосподарського призначення на ринку землі у 2022 немає. Підвищення 

активності обігу сільськогосподарських земель варто очікувати з 01.01.2024. 

Тригером пожвавлення обігу земель в умовах ринку землі стане прямий допуск 

до участі юридичних осіб та суттєве збільшення площі земель 

сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати в одних руках 

(концентрації) на рівні 10 000 га. 

Розширення повноважень ОТГ 

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад отримають 

повноваження в частині здійснення державного контролю за використанням і 

охороною земель. Як і раніше функції з державного контролю за 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T211444?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T211444?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T211444?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp211013?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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використанням та охороною земель залишаться у територіальних органів 

Держгеокадастру. Ці зміни важливі для ОТГ з точки зору отримання 

контролюючих функцій з дотримання земельного законодавства 

землевласниками (землекористувачами) усіх категорій та форм власності в 

межах території ОТГ. 

Потенційні зміни в питанні оподаткуванні АПК 

30.11.2021 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким 

передбачається ряд змін до регулювання податкового навантаження на 

сільськогосподарських виробників. 

Ключовою новелою закону є введення мінімальної величини податкового 

зобов'язання, яку агропідприємства за будь-яких обставин зобов'язані будуть 

сплачувати до бюджету. Передусім, це стосується сільськогосподарських 

підприємств, які здійснюють виробництво та реалізацію власної 

сільськогосподарської продукції та/або користуються земельними ділянками (за 

межами населених пунктів), які віднесені за складом угідь до 

сільськогосподарських. 

Передбачається, що мінімальне податкове зобов'язання не може бути 

меншим, ніж 4% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Це 

значить, що сільгоспвиробник повинен сплатити різницю, якщо сума його 

податкових зобов'язань нижча за встановлений мінімальний поріг в 4 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Висновок. Новий Закон дає можливість людині бути повноцінним 

господарем на своїй території, а саме: – зареєструвати в Державному 

земельному кадастрі межі території територіальної громади; – здійснити облік 

ресурсів громади; – зарезервувати території для розвитку; – запровадити 

прозорі підходи в сфері землеустрою та містобудування; – запланувати можливі 

зміни цільового призначення земель; – забезпечити ефективне використання та 

охорону всіх земель [8; 9]. Надані органам місцевого самоврядування 

повноваження – це велика відповідальність за ресурси своєї громади. 

Підходити до цих питань потрібно комплексно з вирішенням питань управління 

територіями і необхідно пам’ятати, що ресурси громади – це джерело 

задоволення потреб мешканців громади та створення привабливих умов 

проживання на своїй території. Відкритими все ще є питання щодо: правової 

обізнаності громадян; запровадження рекомендацій щодо вирішення земельних 

спорів; публікації даних про ціни на основі укладених угод та пілотного 

проєкту з масового оцінювання земель; державного аграрного реєстру; 

правових гарантій повної відкритості та доступності документації із 

землеустрою, публічності її розгляду; виправлення помилок у земельному 

кадастрі; необхідності довнесення до ДЗК відомостей про ділянки, права на які 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T200828A?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T200828A?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T200828A?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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виникли до 2013 р. 

Як видно, Закон зачіпає широкий пласт регулювання земельних відносин 

і вносить суттєві зміни в правове поле земельної сфери. Звісно, кожен із 

напрямів вимагає більш детального аналізу, тому це питання і надалі є 

відкритим для обговорення.  
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RE-EVALUATION OF THE STATUS OF OPHIOSTOMA MINUS 

ASSOCIATED WITH PINE BARK BEETLES IN UKRAINE 

 

Abstract. Twenty-two isolates of the morphological species Ophiostoma 

minus - like from different Ukrainian regions were compared including sexual 

compatibility, linear growth rate, perithecial dimensions. Within the species complex, 

two distinct mating populations were identified as well as differences in linear growth 

rate and perithecial size confirmed the differences among the two groups. Further 

pathogenicity test and molecular study are needed to combine evidence suggested 

these are at least two distinct species. 

Key words: insect-fungus relationship, Ophiostoma minus, bark beetles 

Introduction. The ophiostomatoid fungi belong to a polyphyletic group of 

wood-infecting fungi (De Beer et al. 2005, Wingfield et al., 2017). Bark beetles are 

well-known to contribute greatly to the spread of these fungi into the living trees as 

well as to untreated timber and wood products (Six 2020). Now most of the 

ophiostomatoid fungi are also well-known as sapstain or blue-stain fungi, due to most 

often staining freshly exposed sapwood although some of the species are very 

important tree pathogens (Linnakoski 2010, 2012, Six, 2020, Davydenko 2021). 

Many studies revealed that some ophiostomatoid fungi have dramatically impacted 

natural forests, in particular with symbiosis with bark beetles, resulted in major losses 

to forestry enterprises (Wingfield et al. 2017, Davydenko 2021).  

Among ophiostomatoid fungi, Ophiostoma genus is one of the ascomycete 

genera which is most frequently causal agent of bluestain. Ophiostoma minus (current 

name - Ceratocystis minor, syn. Ophiostoma minus (Hedgcock) H. & P. Sydow.  [as 
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'minor']) has long been identified as a serious agent of bluestain, as well as a serious 

pathogen of Pinus sylvestris in Ukraine. Despite the numerous studies demonstrated 

that pathogenicity of O. minus can vary substantially between non- or weakly 

pathogenic and highly pathogenic capable of killing healthy trees within the same 

species (Wingfield et al. 2017, Davydenko 2021, 2022). When O. minus colonizes 

freshly or felled trees it produces a dark grey to black stain and has long been 

considered one of the most economically important bluestain fungus in Europe but 

not in the United States (Gorton et al., 2004).  

Although O. minus is a member of Ophiostoma genus, arguments still persist 

about the delineation of the species via sexual compatibility tests, RAPD profiles, and 

growth rate at 30°C to support the species status and to distinguish morphologically 

similar O. minus species (Gorton et al 2004). Twenty-six isolates of O. minus have 

been isolated in Ukraine since 2010 (Davydenko et al., 2017, 2021) and twenty-two 

of them have been used in this study to confirm their taxonomy status. In this study, 

we present the results of a detailed evaluation of the morphological species O. minus, 

including based on a study of morphology, growth rate and mating populations. 

Material and methods. The strains considered in this study all originated 

from bark beetles, bark beetle galleries or sapwood associated with damage by these 

insects on conifers in different regions of Ukraine. Fungal isolates were selected to 

reflect the geographic diversity of Ophiostoma minus and potential taxonomic groups 

within it. For testing and genomic DNA preparation, fungal cultures were grown on 

2% Malt extract agar (MEA) plates and incubated for 10 days at 22 °C in the dark.  

Morphological comparisons. All measurements and microscopic observations 

were made on fungal structures grown10-15 days on 2% MEA. Measurements are 

reported as the maximum and minimum values of 30 measurements as well as the 

mean ± standard deviation. Growth rates were determined on MEA at 22-32°C with 

incident light.  

Mating tests. To confirm sexual compatibility type, all isolates were paired in 

all combinations to grow on MEA ca 5 cm apart. The Petri dishes were incubated at 

22 C in the dark for 10 - 28 days until the mycelia overlap and develop perithecia. 

The mating was confirmed by presence of fertile ascospores resulted. 

Total genomic DNA preparation and PCR. Approximately 100 mg mycelium 

of each isolate was harvested, and total genomic DNA extracted using CTAB 

methods (Davydenko et al., 2017). PCR amplification was carried out using ITS1F 

and ITS4 primers to amplify the ITS1, 5.8S and ITS 2 rDNA regions as described 

above (Davydenko et al., 2017). 

Statistical analysis. The untransformed data were then analysed statistically 

using ANOVA in R. 

Results and discussion. In this study we try to distinguish species of 

Ophiostoma minus -like group, which commonly occur in the galleries of bark beetles 

that infest Pinus sylvestris in Ukraine. 
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PCR results. DNA was extracted from all 22 fungal isolates. From the isolate 

DNA extraction in subsequent PCR amplifications, 100% produced bands for pairs of 

primer. PCR of the ITS regions delivered products of 598-622 bp in size and showed 

a high degree of similarity to DNA sequence deposited in NCBI GenBank for O. 

minus with accession number KU663984 (100% identity, Davydenko et al. 2017). 

However, among the ophiostomatoid fungi (and many other groups of Ascomycotina) 

the distinguishing within genera species only by ITS is sophisticated, other regions 

must be used in addition (especially for cryptic species or species complexes like O. 

piceae, O.minus), so further studies of taxonomic distinctiveness by analyses of DNA 

sequence data are needed using amplification of partial β-tubulin and elongation 

factor 1-alpha (EF1-a). 

Morphology. Comparison of the type specimens of Ophiostoma minus, as 

well as the ex-type strains, confirmed that all isolates have similar morphological 

features to specimens. All isolates are characterized by white at first, becoming white 

to grey, dark grey. Thus, based on colonies morphology, all isolates are similar but 

probably represent distinct species within Ophiostoma. 

Homothallic–heterothallic mating. Numerous perithecia were established on 

the mycelium of the homothallic isolates while a few perithecia were formed on the 

heterothallic plate in the mixed crosses. Moreover, their rate of growth showed 

striking differences at different temperature and perithecia morphology were 

distinguished (Table 1). 

Table 1. Isolates of Ophiostoma minus -like for testing. 

 Code Substrate  Region  Homothallic–

heterothallic  

Perithecial dimensions 

(µm), mean 

1 Uk1 P.sylvestris Sumy heterothallics 81.7± 3.3 72.1 ± 1.4 

2 Uk2 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Sumy heterothallics 83.3± 2.1 77.9 ± 9.1 

3 Uk4 Ips sexdentatus 

from P.sylvestris 

Sumy heterothallics 79.2± 8.5 78.1 ± 7.3 

4 Uk6 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Sumy homothallics 84.8± 9.2 75.4 ± 4.6 

5 Uk9 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Sumy homothallics 80.6± 5.1 76.5 ± 10.1 

6 Uk11 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kharkiv heterothallics 83.2± 5.6 76.9 ± 2.5 

7 Uk12 P.sylvestris Kharkiv heterothallics 76.7± 4.5 73.2 ± 7.9 

8 Uk14 P.sylvestris Kharkiv homothallics 71.6± 5.1 74.9 ± 3.1 

9 Uk15 Ips sexdentatus 

from P.sylvestris 

Kharkiv homothallics 79.8± 5.3 71.3 ± 5.7 

10 Uk18 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 79.9± 5.9 89.9 ± 10.1 

11 Uk19 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 82.2± 6.1 88.7 ± 5.1 

12 Uk22 Ips acuminatus Kyiv heterothallics 86.5± 1.8 92.3 ± 9.5 
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from P.sylvestris 

13 Uk25 P.sylvestris Kyiv homothallics 80.2± 4.4 89.7 ± 11.3 

14 Uk29 P.sylvestris Kyiv  homothallics 88.8± 7.1 93.4 ± 3.7 

15 Uk30 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv homothallics 80.2± 1.3 88.9 ± 8.1 

16 Uk33 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 85.5± 7.1 84.6 ± 11.2 

17 Uk35 Ips sexdentatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 89.9± 6.7 81.9 ± 5.7 

18 Uk36 Ips sexdentatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 87.2± 9.4 90.9 ± 6.9 

19 Uk37 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 82.3± 5.7 88.1 ± 8.4 

20 Uk43 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv heterothallics 84.5± 8.2 87.9 ± 1.6 

21 Uk46 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv homothallics 78.9± 5.4 87.5 ± 2.8 

22 Uk48 Ips acuminatus 

from P.sylvestris 

Kyiv homothallics 83.6± 7.8 95.9 ± 4.1 

Based on the origin and the results of the sexual compatibility tests, perithecia 

size, isolates were assigned to four subsets (Table 1): Sumy and Kharkiv 

heterothallics (five isolates), Sumy and Kharkiv homothallics (four isolates), Kyiv 

heterothallics (eight isolates), Kyiv homothallics (five isolates). These sets were used 

for analysis of growth rate at different temperature. The data were analysed using a 

general linear model in R (glm2 package) because of the unequal number of isolates 

in each group. 

 

Figure 1. Mean linear growth rate of Ophiostoma minus-like isolates grown on 2% MEA (axis X 

indicates isolates from 4 subsets, axis Y indicates mean linear growth rate (mm/d). 
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Growth rate. The linear growth rate of the four sets was compared over the 

temperature range of 22-32°C, significant differences in growth patterns were 

revealed (P < 0.05), except between the Kyiv heterothallic and Kyiv homothallic 

subsets which were essentially the same except temperature at 25°C. The optimum 

temperature for linear growth rate was 27°C for all isolates with the exception of 

Kyiv homothallic isolates which were growing slightly quicker at 25°C. In addition, 

the growth of all Kyiv isolates stopped indeed at 30°C, the most distinct response to 

this temperature amongst all the O .minus isolates, while the Kharkiv isolates were 

still growing significantly. It is indicates that perhaps, all isolates seemed to divide 

into two categories at 30°C: those with  growth reduced, and those whose growth  

was entirely suppressed (Figure 1). 

Conclusion. As a result of this study, we conclude that O. minus-like isolates 

should not be considered as the same and further analyses of RAPD profile, 

pathogenicity tests are needed for all synonymous of O. minus-like group. At least, 

two species must be recognized as a distinct biological species on the basis of sexual 

compatibility, growth response at 30 C and further and pathogenicity test as well as 

molecular analyses including examination of the β-tubulin and elongation factor are 

currently being used to determine if they should be assigned to separate species. 
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OAK WOOD DECAY BY FUNGI: CHALLENGES AND STRATEGY  

 

Abstract. Pedunculate oak (Quercus robur L.) is one of the main forest-

forming species in Ukraine and performing important ecological and economical 

functions. Gradual oak decline has been first observed in the Ukraine late in the 20th 

century as well as damage of oak forest caused by different wood decay fungi. While 

the important role of fungi in this process is recognized, our knowledge concerning 

the species composition which can decay oak wood, their relative distribution as well 

as potential functional roles remain under-investigated. In this context, our aim was 

to study what the structure of the fungal communities which can infest oak trees in 

different forest health categories. 

Key words: wood-decay fungi, oak decline, wood decomposers 

Introduction. Wood-decaying fungi are essential for the functioning of forest 

ecosystems because of their capacity to decompose lignified cell walls.  

Pedunculate oak (Quercus robur L.) is one of the main forest-forming species 

in Ukraine (Tkach et al., 2019) however, massive oak degradation has been currently 

observed mostly due to the damage by different wood decay fungi. Oak decline is the 

name given to a slow-acting disease complex stemming from interactions between 

biotic and abiotic stressors of oaks (Quercus spp.). Abiotic factors that contribute to 

oak decline include tree maturity, low site productivity, drought, and spring frost. 

Biotic factors include root diseases such as Armillaria spp., canker causing 

Hypoxylon spp., charcoal canker, defoliating and boring insects (Agrilus spp., 
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Scolytus spp. etc.). Many of wood decay fungi is not serious oak pathogens and they 

are mostly decomposers of wood and crucial components of sustainable forest 

ecosystems. Our knowledge concerning the species composition which can decay 

wood, their functions and distribution remain worthy research topics. In this context, 

our aim was to study what the structure of the fungal communities which can infest 

oak trees in different forest health categories. 

Material and methods. The literature overview was carried out using 

databases Web of Science with relevant links. The review of certifications of forest 

health condition in oak forest and reports of deterioration of hardwood forest with 

dominance of Quercus robur for the period 2016-2021 was carried out in 2021-2022 

according to data of State Forest Resource Agency of Ukraine and State Forest 

Services.  

Results and discussion. In this study we try to identify the main reasons of 

oak decline in Ukraine according to data of State Forest Resource Agency of Ukraine 

and State Forest Services as well as clarify the key factors of oak decline in European 

countries. According to analysed data from four regions in Left-Bank Ukraine, oak 

decline in Ukraine, leading to a reduction of radial growth and dieback of the canopy, 

and to tree mortality is most likely to be caused by wood decay fungi (86%) or 

abiotic (12%) factors (storm winds, soil and coastal erosion and fluctuation of ground 

water. Other symptoms (less 2%) may include visual signs without identification of 

causal agents: chlorotic, dwarfed, or sparse foliage, epicormic growth, premature 

autumn coloration, branches and foliage death and so on. 

Recently European scientists have become increasingly interested in 

phytopathogens of the Quercus genus due to the spread of a new disease that affects 

oaks in the UK and mainland Europe and is called "Acute Oak Decline - AOD", 

(Denman et al., 2014). At the same time, in Ukraine there are virtually absent studies 

of the succession of wood-destroying fungi, the spread of stem and root rot, as well as 

the ecology of ophiostomatoid and other phytopathogens of oak (Meshkova, 2011; 

Davydenko 2021). In contrast to numerous worldwide publications on 

phytopathogens of oak plantations (de Beer et al., 2017), in Ukraine only some issues 

of mycobiota of oak plantations (Meshkova. 2011) and described some species of 

wood-destroying fungi.  

Conclusion. Wood-decaying fungi are excellent ecosystem engineers, 

because they directly modulate the availability of resources for themselves, and other 

functional groups and it is most likely that the most fungal species is not aggressive 

pathogens of oak playing key role in the colonization of decaying wood. It is very 

important to assess the risk of deterioration of sanitary condition of oak forest in 

Ukraine and deterioration of wood quality in different types of forests with special 

emphasis on wood-decaying fungi playing a major role in it.  
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АГАРИКОЇДНІ ГРИБИ БУКОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ 

УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ 

 

Наведено результати дослідження мікофлори буково-дубових лісів 

Українського Розточчя. В результаті мікологічного обстеження в буково-

дубових лісах регіону виявлено 78 видів агарикоїдних грибів, які належать до 

36 родів 17 родин. Найвищою видовою різноманітністю в буково-дубових лісах 

відзначалися родини Tricholomataceae (30 видів), Russulaceae (10) і 

Cortinariaceae (7), серед родів – Mycena (7 видів), Russula (6), Marasmius (5), 

Amanita, Collybia, Cortinarius, Lactarius (по 4 види). Чотири види (Boletus 

fechtneri Vel., B. pulverulentus Opat., Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Quel. і 

Strobilomyces floccopus (Vahl ex Fr.) P. Karst.) – рідкісні для України, з них 

Strobilomyces floccopus занесений до третього видання Червоної книги України.  
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The results of the study of the mycoflora of beech - oak forests of the Ukrainian 

Roztochya are presented. As a result of mycological survey in the beech-oak forests 

of the region, 78 species of agaricoid fungi belonging to 36 genera of 17 families 

were found. The highest species diversity in beech - oak forests was observed in the 

families Tricholomataceae (30 species), Russulaceae (10) and Cortinariaceae (7), 

among the genera Mycena (7 species), Russula (6), Marasmius (5). , Amanita, 

Collybia, Cortinarius, Lactarius (4 species each). Four species (Boletus fechtneri 

Vel., B. pulverulentus Opat., Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Quel. and 

Strobilomyces floccopus (Vahl ex Fr.) P. Karst.) are rare in Ukraine, of which 

Strobilomyces floccopus is listed in the third edition of the Red Book of Ukraine. 

Key words: micoflora, agaricoid basidiomycetes,  Ukrainian Roztochya . 

Видовий склад грибів порядку Agaricales s.l., характерний для буково-

дубових лісів Українського Розточчя, вивчався нами на прикладі лісостанів 

Природного заповідника “Розточчя”, а також в насадженнях розташованих між 

с.м.т. Івано-Франкове і с. Страдч Яворівського р-ну Львівської області. Ці ліси 

мають вік 85-90 років і зростають за I бонітетом на середньо-дерново-

слабопідзолистомуглеєво-супіщаному ґрунті. Деревостан одноярусний, 

складений з Fagus sylvatica L. і Quercus robur L. Висота дерев 26 м, середній 

діаметр стовбурів 32-36 см, зімкненість 0,7, запас 260-280 м3/га. Тип лісу – 

С2ГСД. Підлісок, як правило, в пригніченому стані, він складається з Corylus 

avellana L. і Swida sanguinea (L.) Opiz. Трав’яний покрив сформований з Asarum 

europaeum L., Athyrium filix-femina (L.) Roth, Carex digitata L., Chrysosplenium 

alternifolium L., Hepatica nobilis Mill., Galeobdolon luteum Huds., Paris quadrifolia 

L., Polygonatum multiforum (L.) All., Vinca minor L. тощо. 

За весь період досліджень у буково-дубових лісах нами зареєстровано 78 

видів базидіальних макроміцетів, які належать до 36 родів 17 родин [1, 3]. Най-

вищою видовою різноманітністю в буково-дубових лісах відзначалися родини 

Tricholomataceae (30 видів), Russulaceae (10) Pluteus atricapillus і Cortinariaceae 

(7), серед родів – Mycena (7 видів), Russula (6), Marasmius (5), Amanita, Collybia, 

Cortinarius, Lactarius (по 4 види). Чотири (Boletus fechtneri Vel., B. pulverulentus  

Opat., Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Quel. і Strobilomyces floccopus (Vahl 

ex Fr.) P. Karst.) – рідкісні для України, з них Strobilomyces floccopus занесений 

до третього видання Червоної книги України [2]. 

Звичайними для даного рослинного угруповання є Amanita rubescens 

(Pers. ex Fr.) S.F. Gray, Armillaria mellea (Fr.) Karst., Boletus luridus Schaeff. ex 

Fr., Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kummer, C. phyllophila (Fr.) Quel., Collybia 

dryophila (Bull. ex Fr.) P. Kumm., Cortinarius anomalus (Fr. ex Fr.) Fr., Laccaria 

laccata (Scop. ex Fr.) Berk et Br., Lactarius quietus Fr., L. rufus (Scop.) Fr., Mycena 

galericulata (Scop. ex Fr.) S.F. Gray, Paxillus involutus (Batsch) Fr., (Secr.) Sing., P. 

pellinus (Pers. ex Fr.) Kummer, Russula aeruginea Lindbl., R. emetica Fr., 

Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St.-Amans) Quel. та Xerula radicata (Retan) 
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Doerfelt. Найрідше траплялися такі види, як Boletus fechtneri Vel., Hohenbuehelia 

petaloides (Bull. ex Fr.) Schulzer, Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Quel., 

Lepiota cristata (Alb. & Schwein.) Kummer, Strobilomyces flocopus Vahl ex Fr.) P. 

Karst. і Xerocomus Entoloma rhodopolium pulverulentus Opat. 

Плодоношення грибів буково-дубових лісів характеризується трьома 

періодами: пізньовесняним (кінець травня – початок червня), літнім (кінець 

червня – серпень) і осіннім (вересень – початок листопада). Весна в цих лісах 

починається в середніх числах травня і триває до середини червня. В цей час на 

гілочках, гнилій деревині і пнях з’являються Marasmius alliaceus (Jacq. ex Fr.) 

Fr., M. rotula (Scop. ex Fr.) Fr., Pluteus atricapilus (Secr.) Sing. та P. pellitus (Pers. 

ex Fr.) Kummer, а на підстилці, яка має достатню кількість вологи – Collybia 

dryophila (Bull. ex Fr.) P. Kumm. В цілому мікофлора буково-дубових лісів 

даного періоду бідна і малочисельна. В середині червня на землі з’являються 

мікоризні види грибів – Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quel., (Fr.) P. Kumm., 

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

involutus (Batsch) Fr., на гнилих пнях і колодах – Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) 

Fr., Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) P. Kumm., Marasmius alliaceus (Jacq. ex 

Fr.) Fr., Xerula radicata (Retan) Doerfelt та Panus conchatus (Bull. ex Fr.) Fr.. У 

липні до них приєднуються Amanita phalloides (Vaill.) Secr., A. rubescens (Pers. 

ex Fr.) S.F. Gray, A. verna (Bull.) Pers., Boletus edulis Bull. ex Fr., Clitocybe gibba 

(Pers. ex Fr.) Kummer, Inocybe fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quel., Lactarius quietus 

Fr., Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Singer, Russula aeruginea Lindbl., R. 

emetica Fr, R. xerampelina Fr. тощо. В цей час відмічено плодоношення 

рідкісних для України видів – Boletus pulverulentus і Strobilomyces floccopus. 

Серпень досить багатий на видовий склад агарикоїдних базидіоміцетів. 

Починають плодоносити Clitocybe phyllophila (Fr.) Quel., Mycena pura (Pers.) P. 

Kumm., M. stylobates (Pers. ex Fr.) P. Kumm., Tricholoma terreum (schaff. Ex Fr.) 

P. Kumm Lactarius piperatus., Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St.-Amans) Quel., 

Cortinarius anomalus (Fr. ex Fr.) Fr., Inocybe brunnea Quel., (L. ex Fr.) S.F. Gray, 

Russula cyanoxantha J. Schaeff. ex Fr., R. rubra Krombh., а також ще один 

рідкісний вид для України – Boletus fechtneri Vel. Восени мікофлора буково-

дубових лісів найбагатша (відмічено плодоношення 54 видів). Максимум 

видового складу агарикоїдних базидіоміцетів припадає на середину вересня. 

Появляються типові осінні види – Armillaria mellea (fr.) Karst., Collybia 

butyraceae (Bull. ex Fr.) Quel., Cortinarius elatior Fr., C. orellanus (Fr.) Fr., 

Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Fr., H. russula (Schaeff. ex Fr.) Quel., 

Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Quel., Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cke, 

Marasmius prasiosmus (Fr.) Fr., Mycena crocata (Schrad. ex Fr.) P Kumm., M. 

polygramma (Bull. ex Fr.) S.F. Gray, Psathyrella spadicea (Schaeff. ex Fr.) Sing., 

Tephrocybe ransidum (Fr.) Donk, Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.) P. Kumm. та 

T. ustale (Fr. ex Fr.) P. Kumm. З початку жовтня кількість видів агарикоїдних 
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грибів починає різко зменшуватись. Наприкінці осіннього періоду трапляються 

тільки окремі види грибів – Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk et Br., Lactarius 

piperatus L. ex Fr.) S.F. Gray і Russula erythropoda Pelt., серед листя масово 

розвивається Marasmius rotula (Scop. ex Fr.) Fr., а на пнях – Armillaria mellea 

(Fr.) Karst., Flammulina velutipes (Curtis ex Fr.) Singer, Hypholoma fasciculare  

(Huds. ex Fr.) P. Kumm. та Marasmius prasiosmus (Fr.) Fr. 

Серед трофічних груп перше місце займають мікосимбіотрофи (44,9%), 

значно менше ксилотрофів (29,5%). Частка сапротрофів підстилки – 15,4%, 

гумусових сапротрофів – 10,2% (рис., А).  

Поміж географічними елементами види агарикоїдних базидіоміцетів 

даного рослинного угрупування розподілені таким чином: евриголарктичний та 

мультирегіональний – по 27 видів (по 34,6%), неморальний – 20 (25,7%) і 

бореальний – 4 (5,1%) (рис., Б). 

Серед виявлених видів 42 (53,8%) належать до їстівних (рис., В). До добре 

їстівних і таких, що часто плодоносять, слід віднести Armillaria mellea (Fr.) Karst., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletus edulis Bull. ex Fr., Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Quel., Kuehneromyces 

mutabilis (Schaeff. ex Fr.) Singer & A.H. Smith., Lactarius piperatus (L. ex Fr.) S.F. 

Gray, Russula aeruginea Lindbl. і Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St.-Amans) 

Quel. Інші види за харчовим значенням представлені так: неїстівні – 18 видів 
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(23,1%), отруйні – 10 (12,8%), умовно їстівні – 6 (7,7%), види з невизначеним 

харчовим значенням  – 2 (3,3%). До найнебезпечніших отруйних відносяться 

Amanita phalloides (Vaill.) Secr., A. verna (Bull.) Pers., Inocybe fastigiata (Schaeff. 

Ex Fr.) Quel. і Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) P. Kumm, які трапляються 

часто. 

Мікофлора  буково-дубових лісів Українського Розточчя є досить багатою 

і специфічною. Це обумовлено географічним положенням регіону. Загалом 

виявлено 78 видів агарикоїдних базидіоміцетів, які належать до 36 родів 17 

родин.  
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МОНІТОРИНГ ПОЖЕЖІ У ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСАХ ЗОНИ 

ВІДЧУЖЕННЯ СПРИЧИНЕНИХ ВІЙНОЮ З РОСІЄЮ (ОКУПАЦІЄЮ 

ЧАСТИНИ ЗВ) 

 

Після вторгнення росії 24.02.2022 р., її військами було окуповано всю 

територію зони відчуження (ЗВ). Захоплено і розграбовано адміністративні 

будівлі і споруди підприємств, установ і організацій, які підтримували безпеку 

території та забезпечували утримання радіонуклідів на місцевості. Крім того, 

окупаційними військами було взято під контроль Чорнобильську АЕС та 

сховища відпрацьованого ядерного палива і ядерних відходів. Ці дії несуть в 

собі значну загрозу радіаційної катастрофи, як унаслідок аварій на об’єктах 

зони промислового використання, так і внаслідок підпалів лісів і перелогів, які 

накопичили значну кількість радіонуклідів у післяаварійний час. 
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За час окупації (з 24.02.2022 та до 1.04.2022 до звільнення території ЗВ силами 

ЗСУ), на території зони відчуження було зафіксовані пожежі у природних 

комплексах і покинутих селах на площі близько 13989,18 га (рис.1). 

                        
Рис. 1. Пожежі в природних комплексах Котовського лісництва 

 

У зв’язку з холодними та вологими погодними умовами ці пожежі, як 

правило, самозгасали. Слід зазначити, що ідентифікували лише великі пожежі, 

які фіксуються супутниковою зйомкою (VIIRS, MODIS та верифікувалися за 

допомогою Sentinel-2 та Landsat 8, 9), проте існує вірогідність існування значної 

кількості менших джерел вогню та пожеж слабкої інтенсивності, що не 

фіксувалися. Наразі на основі аналізу даних супутникової зйомки (VIIRS, 

MODIS та їх верифікації за допомогою Sentinel-2 та Landsat 8, 9) пожежі 

охопили більше 8178 га перелогів та 3489 га лісів, а також болота, згарища 

минулих років і покинуті населені пункти (решта площ пожеж) (рис.2). 

Найбільша кількість та площа пройдена пожежами була характерна для 

південно-західної частини Зони Відчудження 
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Рис. 2. Пожежі на території Котовського лісництва в розрізі категорій земель 

 

Усього за час окупації було зафіксовано 48 пожеж. Наразі проводиться 

обговорення та підбір методик для повного оцінювання економічних, 

екологічних та соціальних втрат внаслідок пожеж, що були спричинені 

агресією росії на території ЗВ. 
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СПРИЯННЯ І ЗБЕРЕЖУВАНІСТЬ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯМ НА 

СМЕРЕКОВИХ ЗРУБАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ1 

Сприяння природному поновленню Picea abies забезпечують шляхом 

зрубування підліску, малоцінного підросту, розпушування підстилки, 

мінералізації грунту під наметом деревостанів. Особливу ефективність цих 

заходів відзначено у насінні роки. Високу збережуваність самосіву і підросту 

забезпечує добре організований технологічний процес заготівлі деревини. 

Ключові слова: Picea abies (L.) Karst; самосів; підріст; зруби; 

технологічний процес заготівлі деревини. 

The promotion of natural renewal of Picea abies is provided by cutting 

undergrowth, low-value undergrowth, loosening the litter, and mineralizing the soil 

under the canopy of forest stands. The special effectiveness of these measures was 

noted in seed years. High safety of self-seeding and undergrowth is ensured by a 

well-organized technological process of timber harvesting. 

Key words: Picea abies (L.) Karst; self-seeding; undergrowth; fellings; 

technological process of wood harvesting. 
                                                
1 Науковий керівник Ю.М. Дебринюк – професор, доктор с.-г. наук, НЛТУ України, м. Львів 
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Під впливом кліматичних змін, інтенсивної експлуатації лісових ресурсів у 

природних екосистемах гірських лісів Європи, в т.ч. й Українських Карпат 

відбулися значні зміни, які відобразилися, насамперед, на здатності рослинних 

угруповань до самовідновлення. Насамперед це стосується смерекових лісів, за 

рахунок яких значною мірою задовольняється попит у деревині всього 

європейського регіону. У зв’язку з цим, питання ефективного відтворення 

лісових угруповань за участю Picea abies (L.) Karst. є достатньо складним і 

водночас – надзвичайно важливим, оскільки крім лісосировинних функцій, 

гірські ліси виконують дуже важливі середовище стабілізуючі функції, які 

впливають на клімат не лише Карпатського регіону, але й Європи, в т.ч. 

України загалом. 

Під наметом смерекових насаджень у свіжих і вологих буково-ялицевих 

смеречинах і сусмеречинах кількість самосіву та підросту ялини (смереки) 

становить загалом від 50 до 150 тис. шт./га у віці до 10 років. При цьому значно 

більшу густоту природного поновлення ялини зафіксовано на північних схилах, 

ніж на південних (в 2-5 разів). Найкращі умови для природного поновлення 

ялини складаються на вузьких лісосіках завширшки 40-50 м [1].  

Поряд зі значною кількістю природного поновлення Picea abies під наметом 

лісостану, не менш важливим аспектом є максимально можливе збереження 

самосіву і підросту під час здійснення лісосічних робіт. Наявність значної 

кількості самосіву і підросту ялини під наметом деревостану зовсім не гарантує 

успішності природного поновлення на ділянці. Так, у зоні буково-ялицево-

смерекових лісів після проведення суцільних рубок залишається в середньому 

10-25% підросту від його початкової кількості. У процесі здійснення 

лісозаготівельних операцій пошкоджується значна частина самосіву та підросту. 

Під час механізованого трелювання деревини у безсніжний період року 

відбувається пошкодження верхнього шару грунту, перемішування його із 

самосівом, підростом і порубковими рештками. У місці прокладання волоків 

повністю знищується підріст і самосів, грунт ущільнюється, знижується його 

водопроникність. Проте здійснення лісозаготівельних операцій по снігу значно 

зменшує їхній негативний вплив на грунт та на природне поновлення.  

Орієнтування на суцільні рубки, незадовільне очищення місць рубок є 

основними причинами низької збережуваності підросту. Трелювальні волоки та 

прилеглі до них ділянки однозначно вимагають лісокультурного втручання. За 

даними С.А. Генсірука [3], на свіжих зрубах Карпатського регіону після 

суцільних рубок залишається в середньому 10-15% самосіву та підросту від 

його кількості, що сформувалася під наметом материнського деревостану. 

Поряд з цим, під час застосування групово-вибіркових рубок в ялинниках 

Карпат збережуваність підросту сягає 65-80%. Також кінне трелювання 

деревини дає змогу зберегти від 20 до 50% самосіву та підросту, що в 2-3 рази 

більше, ніж у випадку тракторного трелювання. 
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Нами відзначено високу збережуваність підросту смереки (55-75%) у 

випадку формуванні пакету деревини під час знаходження трактора на волоку. 

За формування пакетів деревини поза межами волоку частка непошкодженого 

підросту не перевищує 25%, особливо страждає великий підріст (заввишки 1 м і 

більше). Тобто, нехтування загальними вимогами щодо здійснення 

лісозаготівель є визначальним чинником, який впливає на збереження 

природного поновлення.  

У випадку добре організованого технологічного процесу тракторного 

трелювання деревини на ялинових, ялицевих і букових зрубах Карпат частка 

непошкодженого підросту становить в середньому 78,5%. При цьому найвищу 

збережуваність виявлено у висотній групі дрібного – 84,6%, а найнижчу – у 

групі великого підросту – 75% [2]. 

Порівняно добре збереження природного поновлення після проведення 

рубки спостережено у верхній і середній частинах гірських схилів. Для 

забезпечення його доброго росту і розвитку необхідно якісно очистити зруб від 

порубкових решток шляхом збирання його у купи чи вали, розміщаючи 

впоперек схилу або на трелювальних волоках, що, крім зазначеного вище, 

суттєво зменшує інтенсивність прояву ерозійних процесів. 

Стимулювати появу і розвиток природного поновлення доцільно також 

шляхом розріджування намету деревостану до повноти 0,6 за умови збереження 

природного середовища, оскільки подальше зниження повноти провокує 

сильний розвиток трав'яного вкриття. Найуспішніший розвиток природного 

поновлення відбувається по «вікнах» і прогалинах. 

Висновки. Збільшити кількість природного поновлення Picea abies можна 

шляхом сприяння – зрубування підліску, малоцінного підросту, розпушування 

підстилки та грунту у насінні роки під наметом деревостанів, які у найближчі 

два роки поступають в рубку. Цей захід доцільно виконувати окремими 

площадками чи смугами з підсівом, за можливості і потреби, у них ялинового 

насіння. Одним із найкращих шляхів інтенсифікації появи самосіву є 

мінералізація грунту. Особливою ефективністю ці заходи відзначаються у 

насінні роки. Високу збережуваність самосіву і підросту забезпечує добре 

організований технологічний процес заготівлі деревини. 
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ВПЛИВ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ НА АГРОНОМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В УМОВАХ ПІВДЕННО-

СХІДНОГО ТА ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Для підвищення урожайності сільськогосподарських культур в Україні 

комплексно використовуються різні заходи. В цьому комплексі важливе місце 

займають лісові насадження. 

Отримані результати досліджень вказують на позитивний вплив лісових 

насаджень на основні фізичні, фізико-хімічні, хімічні показники чорноземів 

типових глибоких південно-східного Лісостепу і чорноземів типових 

неглибоких західного Лісостепу, які знаходяться безпосередньо під лісовими 

смугами і на польових ділянках, віддалених від лісосмуг на відстані до 15Н. 

Під лісосмугами в умовах південно-східного і західного Лісостепу 

формуються чорноземи з більш глибоким гумусовим профілем, вмістом і 

запасом гумусу в ґрунтовому профілі, в порівнянні з ґрунтами польових 

ділянок. 

Суттєво збільшився запас доступної вологи в ґрунтовому профілі, в 

порівнянні з ґрунтами польових ділянок.Позитивний вплив лісових смуг на 

вміст вологи і її запас в ґрунтовому профілі польових ділянок відчувається на 

відстані 10Н від лісосмуги для південно-східного Лісостепу на чорноземах 

типових глибоких і еродованих, і на відстані від 15Н для західного Лісостепу на 

чорноземах типових неглибоких і еродованих.  

Лісова рослинність лісосмуг сприяє вилуговуванню карбонатів з верхньої 

частини профілів чорноземів і підвищенню кислотності від нейтральної до 

слабокислої в ґрунтах, які безпосередньо знаходяться під лісосмугами. 

Однаковий гранулометричний склад в усіх горизонтах профілів ґрунтів, що 

знаходяться під лісосмугами вказує на відсутність процесів опідзолення в них. 

В верхніх горизонтах чорноземів обох об’єктів дослідження, які знаходяться 

безпосередньо під лісосмугами, спостерігаємо більший вміст і запас рухомих 

форм азоту, калію і фосфору, ніж на польових ділянках. 
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Польові лісові смуги сприяють підвищенню вмісту рухомих форм NPK в 

верхніх горизонтах і запасу їх в профілі чорноземів обох об’єктів дослідження 

на відстані до 15Н від лісосмуги; на більш віддалених ділянках (25Н) від 

лісосмуги позитивний вплив лісових насаджень на накопичення NPK не 

спостерігається. 

Максимальний позитивний вплив лісових смуг на агрономічні показники 

чорноземів польових ділянок обох об’єктів дослідження відчувається на 

відстані 5Н від лісосмуг, і поступово зменшується до відстані 15Н, зовсім 

зникає на відстані 25Н. 

Покращення деяких агрономічних показників чорнозему типового 

глибокого і чорнозему типового неглибокого на польових ділянках обох 

об’єктів, які розташовані до 15Н від лісосмуг, вплинули на підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур, що вирощуються на них.  

На основі отриманих даних на полях розміщених в межах привододільного 

фонду рекомендується традиційна система землеробства, яка включає відомі 

традиційні агротехнічні заходи по боротьбі з ерозією ґрунтів. 

На досліджених полях ВСГАТ „Терновський” і ПАФ „Опілля” і на 

аналогічних за рельєфом ділянках привододільного фонду доцільно створювати 

на відстані 25Н від існуючої полезахисної лісосмуги додаткову полезахисні 

лісосмуги з швидкорослих порід, з ціллю регулювання гідрологічного режиму 

на полях через позамежний вплив лісових смуг.  
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РІСТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБИ ПІСЛЯ ДРУГОГО 

ТРИРІЧНОГО ЦИКЛУ ЗАГОТІВЛІ БІОМАСИ 

 

Анотація. Наведено результати досліджень особливостей росту 

енергетичних плантацій сортів верби прутовидної ‘Тора‘ і ‘Тернопільська‘ 

після другого трирічного циклу заготівлі біомаси на вилугуваних чорноземах 
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Правобережного Лісостепу. Встановлено, що після другого зрізання біомаси 

однорічна поросль верби мала менші розміри, ніж після першої заготівлі, але в 

її кущах містилася значно більша кількість пагонів.  

Abstract. The results of research on the peculiarities of growth of energy 

plantations of willow varieties ‘Tora’ and ‘Ternopilska’ after the second three-year 

cycle of biomass harvesting on leached chernozems of the Right-Bank Forest-Steppe 

are presented. It was found that after the second cutting of biomass, the annual 

willow growth was smaller than after the first harvest, but its bushes contained a 

much larger number of shoots. 

Зростання світового використання енергії та виснаження запасів 

викопних енергоносіїв на фоні глобальних змін клімату спричиняють до більш 

широкого використання альтернативних видів енергії. Одним із перспективних 

таких напрямів є використання у якості джерела енергії біомаси. Основним 

джерелом останньої є деревини швидкорослих деревних видів, зокрема – верба 

[2, 4, 5, 6, 8-10].  

Вивчення особливостей росту і розвитку енергетичних плантацій двох 

сортів верби прутовидної (Salix viminalis L.) проводилися на дослідному полі 

ІБКіЦБ НААН України, що у с. Ксаверівка Друга Київської області, де у 2015 

році було закладено спеціальний дослід з використанням двох варіанті 

розміщення садивних місць: 1 – висаджування живців двома спареними рядами 

з відстанню між ними 0,75 м та міжряддями 1,50 м; 2 – спареними рядами з 

міжряддями 2,50 м. Крім того, регулюючи відстань між садивними місцями у 

ряду, для обох варіантів було сформовано по три варіанти густоти садіння: 12, 

15 і 18 тис. шт./га. 

Після заготівлі трирічної біомаси, навесні 2018 року в міжряддя 

плантацій була внесена аміачна селітра за наступною схемою: без внесення, 

100 кг/га (N35) та 200 кг/га (N70). При проведенні досліджень використовувались 

традиційні методи [3]. Внесення азоту сприяло активному початку вегетації і 

значному приросту надземної маси за висотою. В обох сортів за внесення 

аміачної селітри спостерігалося збільшення висоти рослин за місяцями 

порівняно з контрольним варіантом (без добрив). Також було виявлено, що на 

варіантах з внесенням максимальної кількості азоту (N70) рослини мали довший 

вегетаційний період. Сортові особливості та внесення азотних добрив суттєво 

впливають на біометричні показники верби прутоподібної, а також на її 

урожайність протягом другого трирічного циклу вирощування. Зі збільшенням 

дози внесення азотних добрив у всіх варіантах досліду спостерігалося 

зростання середньої висоти кущів. Найвищі рослини в кінці другого циклу 

вирощування (6,78 м) сформував сорт ‘Тора‘ на варіанті з максимальною дозою 

підживлення (N70) , на контролі – 6,29 м, а за внесення азоту N35 висота рослин 

становила 6,52 м. Найнижчі рослини в кінці другого циклу вирощування було 

відмічено на контрольному варіанті сорту ‘Тернопільська‘ – 5,22 м. 
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Застосування азоту в нормі N35 та N70 сприяло збільшенню висоти до 5,58 м та 

5,79 м відповідно. Найвищу врожайність в кінці другого циклу вирощування 

сформував сорт ‘Тора‘ у варіанті з максимальною дозою підживлення (N70) – 

74,1 т/га (24,7 т/га у рік), що більше контролю на 13 %, де урожайність була на 

рівні 65,3 т/га (21,8 т/га у рік). За внесення N35 урожайність сухої біомаси 

становила 68,1 т/га (22,7 т/га у рік), що більше контрольного варіанту на 4 %. 

На контрольному варіанті сорту ‘Тернопільська‘ урожайність становила 

55,6 т/га (18,5 т/га у рік), а на варіантах із внесенням мінеральних добрив – 

зростала на 3,7 та 9,3 т/га відповідно [7].  

Навесні 2020 року, після заготівлі трирічної біомаси, на дослідні ділянки 

було повторно внесено такі ж дози добрив. Після завершення вегетаційного 

періоду були проведені дослідження морфо-метричних показників рослин, що 

відросли від пеньків у результаті яких встановлено, що однорічні кущі, які 

відросли від пеньків, мають середню висоту до 291 см у рослин сорту ‘Тора‘ і 

до 263 см у сорту ‘Тернопільська‘.  

Отримані дані є суттєво меншими, порівняно з однорічними рослинами, 

що відросли після першої заготівлі біомаси. Тоді середня висота окремих 

варіантів сорту ‘Тора‘ досягала 461 см, а сорту ‘Тернопільська‘ – 354 см [1]. 

З іншого боку, на даний час у кущах верби міститься значно більша 

кількість пагонів. Так, після першої заготівлі біомаси у середньому у кущах 

сорту ‘Тора‘ було 4,8–6,6 пагонів, а після другої – 11,6–15,4 шт., а у сорту 

‘Тернопільська‘ – відповідно 4,5–7,8 шт. і 11,0–13,3 шт. 
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РОЛЬ УЗЛІССЯ ЯК СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ  

МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН 

 

У мисливському господарстві особлива роль приділяється вивченню 

впливу різних біотопів на умови проживання тварин. Проте, питання впливу 

узлісь на мисливських тварин, хоча і згадується у багатьох наукових роботах [1, 

2, 3] є вивченим недостатньо. Узлісся являється особливою стацією 

проживання тварин, адже воно є перехідною смугою від лісових масивів до 

безлісого простору (луки, поля, водойми тощо) і відіграє важливу роль в 

екології більшості мисливських видів. У зв’язку з цим, тут формуються 

специфічні, здебільшого позитивні, умови для проживання значної кількості 

фауни. Особливі умови виникають на узліссях завдяки взаємодії розвитку 

деревних порід, живого надгрунтового покриву, грунтових умов, специфіки 

мікроклімату, сонячного освітлення, руху повітряних мас тощо. Тому, 

біорізноманіття в таких умовах є більш чисельним і динамічним. Очевидно, що 

на узліссях формується більш багатий і щільний деревно-чагарниковий ярус та 

трав’янистий покрив, що суттєво поліпшує як кормові, так і захисні умови для 

мисливських тварин. Крім того, певні види тварин надають перевагу стаціям, 

що знаходяться на межі відкритих і закритих типів угідь. Саме такими і 

являються узлісся. Ще у 30-х роках минулого століття американський 
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дослідник А. Леопольд [5] присвятив свою роботу дослідженню узлісь увівши 

поняття «ефект узлісся», вплив якого спостерігається по обидві сторони стіни 

лісу. Також цей науковець зазначає, що ефект узлісся спостерігається і на межі 

стіни лісу із зрубами та лісовими культурами. Проте, в цих умовах даний ефект 

є короткостроковим, оскільки через певний час (10-20 років) зазначені ділянки 

втратять роль відкритих угідь. 

Враховуючи зазначені особливості узлісь, вони являються 

високопродуктивними стаціями з добрими умовами для проживання більшості 

видів мисливських тварин, зокрема козулі європейської, оленя благородного, 

зайця сірого, лисиці рудої, тетерука та ін. Також слід зауважити, що дана 

обставина дозволяє зменшити негативний вплив тварин-дендрофагів на 

молодняки та лісові культури [4]. 

З метою створення більшої привабливості узлісь для тварин у них 

доцільно проводити ряд біотехнічних заходів. До найбільш ефективних можна 

віднести формування складних узлісь, омолодженням деревно-чагарникового 

ярусу, введення до складу узлісь плодово-ягідних культур тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗВИЧАЙНОГО СОСНОВОГО ПИЛЬЩИКА 

(DIPRION PINI L.) У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Анотація: У 2021 році в лісових господарствах Чернігівської області 

виникла проблема з масовим поширенням звичайного соснового 

пильщика (Diprion pini L.) на хвойних лісових масивах. Цей фітофаг частіше 

шкодить у 15-30 річних чистих насадженнях. Проте при масовому розмноженні 

він пошкоджує всі лісостани, включаючи середньовічні та достигаючі. 

Abstract: In 2021, in the forests of Chernihiv region there was a problem with 

the mass spread of common pine sawfly (Diprion pini L.) in coniferous forests. This 

phytophagous is more harmful in 15-30 year old pure plantations. However, during 

mass reproduction, it damages all forests, including medieval and mature. 

Ключові слова: звичайний сосновий пильщик, моніторинг, кокони, 

біологічний метод, інсектициди 

Key words: common pine sawfly, monitoring, cocoons, biological method, 

insecticides 

Звичайний сосновий пильщик (Diprion pini L.) відноситься до родини 

(Diprionidae), ряду перетинчастокрилих (Hymenoptera) і є одним з найбільш 

поширених хвоєгризучих шкідників соснових насаджень в Україні. Пошкоджує 

сосну звичайну, сосну Банкса, кедр сибірський і зрідка сосну кримську. 

Польові дослідження проводили протягом 2020 - 2021 рр. у соснових 

насадженнях лісових господарств Чернігівської області. Для цього виділяли 

стаціонарні ділянки частини лісових масивів із максимальною щільністю 

перетинчастокрилих фітофагів за домінування звичайного соснового пильщика 

(Diprion pini L.). 

Моніторингові дослідження передбачали візуальні та інструментальні 

прийоми зі збором зразків гілок і кори дерев, рослинних решток, поверхні 

ґрунту, які були заражені діапаузуючими стадіями фітофагу [5]. 

Звичайний сосновий пильщик (Diprion pini L.) зимує у лісовій підстилці 

на стадії еонімфи в коконі, причому еонімфа може знаходитися у діапаузі 

протягом кількох років [1].  

Під час проведення досліджень було встановлено, що виліт імаго з 

коконів, які зимували, парування та відкладання яєць відбуваються з першої 

декади квітня; вилуплення личинок першої генерації з яєць проходило у першій 

декаді травня; коконування – з другої декади червня.  

Літ імаго другої генерації, парування і відкладання яєць спостерігалося з 
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першої декади липня, міграція личинок у підстилку та коконування – з першої 

декади вересня.  

Згідно з нашими дослідженнями самка звичайного соснового пильщика 

(Diprion pini L.) відкладає яйця в надрізки у ребра хвоїнок та укриває їх 

виділеннями придаткової залози.  

Плодючість самки становила від 50 до 140 яєць, які самка відкладала на 

6 –15 суміжних хвоїнках, біля вершин пагонів та у верхній частині крони. Через 

20 діб спостерігалося відродження личинок, які об’їдали хвою з країв, 

залишаючи центральну жилку і верхівку.  

Якщо їх потурбувати вони різко піднімають голови і передню частину 

тіла. У зв’язку з тим, що залишена не з’їденою центральна жилка згодом 

підсихає і стає світлою.  

Пошкоджені місця стають помітними на зеленому фоні крони. Личинки 

старших віків об’їдають хвоїнки повністю. Вони розміщуються групами. 

Завершивши через 25–35 діб розвиток, личинки заляльковуються відкрито – на 

хвої, пагонах, гілках і корі сосен у щільних коконах. Через 6–12 діб вилітає 

друге покоління пильщика [6].  

Літ звичайного соснового пильщика (Diprion pini L.) спостерігався 

наприкінці липня – на початку серпня. Самиці відкладали яйця у молоду хвою. 

Відроджені личинки живилися хвоєю поточного року. Самиця проходила шість 

віків, самці – п’ять. Наприкінці вересня – на початку жовтня личинки 

переходили у місця зимівлі, де знаходилися в коконі до весни наступного року.  

За рік розвивається дві генерації. Частина еонімф другої покоління іноді 

знаходиться в діапаузі впродовж 2–3 років і тоді генерація продовжується. 

Закінчення діапаузи можна встановити за перетвореннями еонімфи в пронімфу 

(передлялечку) позаду очка з’являється чорна цяточка, а згодом пляма. Аналіз 

можна зробити завчасно – ще восени, а на весні лише провести контрольні 

аналізи [1]. 

За час живлення одна личинка з’їдала 30–40 хвоїнок. Пошкодження хвої 

призводило до засихання верхівок, ослаблення дерев і заселення їх 

стовбуровими шкідниками.  

Сприятливими умовами для розвитку звичайного соснового пильщика 

(Diprion pini L.) є тепла і суха погода у травні – червні. Масові розмноження 

шкідника найчастіше спостерігалися у молодих насадженнях, що ростуть на 

підвищених місцях. 

Крім пошкодження хвої личинки, починаючи з третього віку, 

обгризають кору молодих пагонів товщиною до 1 см, у результаті чого їх 

шкідливість збільшується. 

Для оцінювання особливостей розподілу коконів звичайного соснового 

пильщика (Diprion pini L.) у межах проекції крони в осередку його масового 

розмноження було закладено досліди у лісових господарствах Чернігівської 
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області.  

Аналіз одержаних даних свідчить, що кількість коконів звичайного 

соснового пильщика збільшується у напрямку від стовбура периферії проекції 

крони.  

При аналізі особливостей розміщення коконів звичайного соснового 

пильщика за експозицією виявлено їх найбільшу кількість у східній частині 

проекції крони. 

Звичайний сосновий пильщик протягом одного покоління здатен 

розселятися на площі, в 2-3 рази перевищуючи ту, що була заселене попереднім 

поколінням. Співвідношення статі визначається, значною мірою станом 

кормової рослини, на якій відбувається живлення личинок, і віком хвої. 

Зазвичай відмічається переважання самок, статевий індекс 1,5:1 [1, 2, 3].  

Значну роль в обмеженні чисельності пильщиків відіграють хвороби, 

хижаки і паразити. У прохолодну і вологу погоду спостерігається масова 

загибель личинок від бактеріальних, грибних і вірусних хвороб. Спалах 

масового розмноження може затягнутись і навіть повністю припинитись через 

впадання пильщика в діапаузу. 

Для збереження лісів Чернігівської області, які ослаблені внаслідок 

несприятливих кліматичних умов, питання боротьби зі звичайним сосновим 

пильщиком (Diprion pini L.) є надзвичайно важливим. 

Під час проведення досліджень для боротьби із звичайним сосновим 

пильщиком (Diprion pini L.) використовували препарати, які пройшли державну 

реєстрацію і зазначені у Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в лісах України, зокрема Вірін – ЗСП, «Фастак», К.Е. (альфа-

циперметрин 100 г/л) [4]. 

Як свідчить виробнича практика, одними із самих безпечних з методів 

боротьби із звичайним сосновим пильщиком є біологічні методи.  

Зокрема, своєчасне та правильне застосування вірусного препарату 

“Вірін - ЗСП”, р. (поліедри вірусу ядерного поліедрозу звичайного соснового 

пильщика, 0,5 %) гарантує високу біологічну ефективність та збереження 

корисної ентомофауни. 

«Фастак», К.Е. (альфа-циперметрин 100 г/л) є синтетичним піретроїдом і 

належить до «третього покоління інсектицидів». Він характеризується 

швидкою інсектицидною дією проти хвоє-листогризучих комах. Норма витрати 

становить 50-100 г на 1 га лісу [4]. 

Безпосередньо після обробки забороняється випас лактуючої худоби 

проти 5 днів (відгодівельної худоби, молодняку і заготівля сіна – без 

обмежень), збирати дикоростучі гриби та ягоди дозволяється через 10 днів. 

Висновки:  

1. Звичайний сосновий пильщик – небезпечний шкідник соснових 

насаджень. При масовому розмноженні він може завдавати великої шкоди, 
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інколи повністю об’їдаючи хвою. 

2. Для боротьби із звичайним сосновим пильщиком (Diprion pini L.) 

необхідно використовувати препарати, які пройшли державну реєстрацію і 

зазначені у Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

лісах України, зокрема Вірін – ЗСП, «Фастак», К.Е. (альфа-циперметрин 100 

г/л) 

3. Під час закладання нових насаджень слід віддавати перевагу сосні 

кримській, яка меншою мірою пошкоджується пильщиками. 

4. Приваблення в насадження і захист комахоїдних птахів. Охорона і 

розселення лісових мурашників. 

5. У роки масового розмноження пильщиків при щільності, що 

перевищує чотири лялечки на 1 м² проекції крони, у період відродження 

личинок – обприскування дерев біопрепаратами та інсектицидами. 
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відновлення й вирощування соснових лісів в умовах Українського Полісся на 

прикладі Державного підприємства «Добрянське лісове господарство». В 

результаті досліджень одержані дані, які можуть бути використані в 

лісокультурній практиці для удосконалення процесу відтворення і підвищення 

якості створюваних лісів. 

Annotation. The results of generalization of the existing experience of 

restoration and cultivation of pine forests in the conditions of Ukrainian Polissya on 

the example of the State Enterprise "Dobryanske Forestry" are given. As a result of 

research, the data were obtained that can be used in silvicultural practice  to  

improve  the process of reproduction and  the quality of forests. 

Ключові слова: лісові культури, лісовідновлення, лісорозведення, штучне 

лісовідновлення, лісокультурна площа, відтворення лісів.  

Key words: forest crops, reforestation, afforestation, artificial reforestation, 

silvicultural area, forest reproduction. 

В останні роки перед лісоводами Українського Полісся знову постає 

проблема створення й вирощування соснових лісів, над якою довгий час 

працює лісова наука й практика і котра, на перший погляд, відноситься до 

вирішених. Причини цього наступні: прихід на терени України сертифікації 

лісів, яка вимагає повернення до природного поновлення корінних (або 

близьких до них) насаджень; занепад лісокультурної справи під час 

економічних негараздів у державі, коли першочерговим був розвиток напрямків 

діяльності, які могли приносити дохід найближчим часом; недосконалість та 

низька ефективність застосовуваних технологій та схем створення лісових 

культур, які були розроблені в 70 – 80-і роки минулого століття, і 

розраховувались на механізовану посадку й догляд, яких сьогодні практично не 

зустрічається на виробництві; пошкодження соснових культур хрущами, яке, з 

одного боку, викликане занепадом сільського господарства й занедбаними 

полями на великих площах, а з іншого – відсутністю сучасних дієвих хімічних 

засобів боротьби із цими шкідниками [1]. 

Соснові насадження широко розповсюджені на Поліссі. Проте 

переважають вони у східній його частині, на заході їх відсоток зменшується (з 

73 до 58 %) [2]. В залежності від багатства ґрунтів, їх зволоженості, природного 

поширення рослинності у Поліссі сформувалися різноманітні типи лісу. 

Домінуючим є суборові (44,9 %) й борові (24,8 %) типи [2]. Найвища 

продуктивність деревостанів суборового комплексу спостерігається в типі В2, 

де сосна досягає І і Iа бонітетів; у типі В3 переважно І—II бонітет, а В4 — II—III 

бонітет. Сосна свіжих суборів характеризується повнодеревністю і дає 

деревину високої якості [2]. 

Метою досліджень було узагальнення досвіду відтворення соснових лісів 

в умовах Українського Полісся на прикладі Державного підприємства 

«Добрянське лісове господарство». 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

60 

 

 

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство» розташоване в 

північно-західній частині Чернігівської області – на території Ріпкинського 

адміністративного району. Підприємство має у своєму складі сім лісництв, 

загальною площею 41396,5 га. Згідно лісорослинного районування територія 

підприємства відноситься до зони Українського Полісся, підзони «Чернігівське 

Полісся». Клімат району помірно-континентальний і характеризується відносно 

м’якою зимою, теплим літом і значною кількістю опадів. Територія лісгоспу за 

характером рельєфу відноситься до рівнинних. В геологічному відношенні 

площа яку займає лісгосп сформована льодовиковими покладами і являє собою 

низинну морено-зандрову рівнину з невеликими лесовими вкрапленнями, 

розділену на декілька ділянок прохідною долиною (Замглай) і сучасними 

долинами рік Дніпро і Сож. Ґрунтоутворюючою породою являються в 

основному намиті водою і перенесені вітром піски з добавкою мулу і глинистих 

частин, а також піски, які глибоко накрили материнську породу із лесовидних 

суглинків [3].  

Дослідження теми роботи передбачало літературний огляд за матеріалами 

наукових праць з питань відтворення лісових ресурсів та камеральну обробку 

матеріалів підприємства (Пояснювальної записки до проєкту організації і 

розвитку підприємства, матеріалів технічного приймання і інвентаризації 

розсадників та лісових культур, Книги лісових культур) [3]. 

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними 

спадковими властивостями в лісгоспі створена лісонасінна база. Загальна 

площа постійних лісонасінних ділянок на підприємстві складає – 68,4 га. На 

території Добрянського та Олешнянського лісництв створені генетичні 

резервати сосни звичайної площею 54,9 га [3]. Щорічна потреба підприємства в 

лісонасіннєвій сировині та насінні забезпечується повністю з власної бази. Для 

виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в насінні за останні два 

роки становить в середньому 1436,3 кг. Заготівля насіння проводиться по всій 

території лісгоспу, де був врожай. На постійних лісонасінних ділянках 

заготівля насіння за останні два роки не проводилась.  

В лісгоспі на даний час функціонує 3,7 га тимчасових розсадників. 

Продуктивна площа розсадників складає 3,5 га, а кількість вирощених щорічно 

сіянців за останні два роки – в середньому 3,5 млн.шт. Вихід стандартних 

сіянців в розсадниках близький до планового. Асортимент садивного матеріалу 

широкий і відповідає схемам лісових культур, що застосовуються 

підприємством для лісовідновлення. Існуючі в лісгоспі розсадники повністю 

забезпечують потребу в садивному матеріалі. Враховуючи те, що увесь 

садивний матеріал вирощується на тимчасових невеликих за розміром 

розсадниках по лісництвах, не має можливості застосування комплексної 

механізації та високої агротехніки вирощування садивного матеріалу.  

В ДП «Добрянське лісове господарство» застосовують як штучне так і 
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природне лісовідновлення. Протягом 2011-2021 років лісівниками підприємства 

лісорозведення не проводилося. Штучне лісовідновлення здійснюється, в 

основному, на зрубах.  

Технологія створення лісових культур передбачає передпосадковий 

механізований обробіток ґрунту шляхом прокладання борозен плугом ПКЛ-70 

та садіння сіянців вручну під меч Колесова. Під час створення лісових культур 

на підприємстві найчастіше застосовують розміщення лісокультурних садивних 

місць за схемами 2,5х0,5 м та 2,5х0,7 м; основні схеми змішування 5рСзв1рБп 

та 5рСзв1рДз. На прикладі Олександрівського лісництва можемо прослідкувати 

динаміку створення лісових культур по роках, скільки залишалось під природне 

поновлення.  

Проаналізувавши рис. 1 можна зробити висновок, що в лісництві 

переважає штучне лісовідновлення. Під природне лісовідновлення 

залишаються незначні площі, близько третьої частини від площі зрубів на 

підприємстві, але протягом 2018-2021 років площі зрубів, залишених під 

природнє лісовідновлення мають тенденцію до зростання. 

Природне поновлення не слід протиставляти створенню лісових культур. 

Його слід застосовувати в першу чергу для збереження біорізноманіття цінних 

насаджень як у господарському так і в лісівничому розумінні. Адже сьогодні в 

лісовому фонді Полісся як в лісах виключених з розрахунку головного 

користування  так  і  у  включених  до  нього  частка  соснових  насаджень 
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Рис. 1. Динаміка лісовідновлення протягом 2011-2021 років 

 

природного походження в перших чотирьох класах віку нижча в середньому на 

20%  (рис. 2). Хоча ліси, які старші за 70 років, більш ніж на 80% природного 

походження. У них практично відсутня проблема зниження стійкості.   
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а) насадження виключені з розрахунку 

головного користування  

 
    б) насадження включені в розрахунок       

головного користування 
 

Рис. 2. Динаміка лісовідновлення протягом 2011-2021 років [4] 

 

На нашу думку, продовжуючи далі виключне створення лісових культур 

ми будемо в значній мірі збіднювати біорізноманіття, що може привести до 

зниження стійкості майбутніх лісів. Тому слід ширше практикувати природне 

поновлення, у першу чергу, у лісах з обмеженим режимом лісокористування. 

Висновки. Реалізація ідеології лісовідновлення і лісорозведення потребує 

зміни традиційних поглядів і підходів до відтворення та примноження лісових 

ресурсів, використання ефективних, екологічно збалансованих технологій, 

методів господарювання у лісах та їх відтворення. 

З метою вдосконалення насінництва варто провести детальну 

інвентаризацію об’єктів лісонасіннєвої бази та розробити шляхи її покращення. 

З метою вдосконалення вирощування садивного матеріалу на основі 

сучасних технологій доречно створити постійний розсадник площею 3 га й 

більше. У випадку застосування поливу мінімальна площа розсадника повинна 

становити 5 га. Для запобігання «втоми» ґрунту, появи грибкових захворювань 

та заселення ґрунту шкідниками обов’язкове парування ґрунту на площі, яка 

повинна становити біля 30% продуктивної площі розсадника. 

Раціональним є застосування природного й штучного відновлення в 

комплексі, обираючи той чи інший відповідно до лісівничих особливостей 

насаджень, які надходять у рубку. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПОСТІЙНОЇ ЛІСОНАСІННОЇ ДІЛЯНКИ МОДРИНИ 

ГІБРИДНОЇ НА ХАРКІВЩИНІ 

 

Анотація. Надано результати обстеження постійної лісонасінної 

ділянки (ПЛНД) модрини гібридної 18-річного віку у ДП «Жовтневе ЛГ» 

(колишнє ДП «Гутянське ЛГ») Харківської області. Збереженість модрини 

нерівномірна, кількість дерев становить 152 шт/га. Надані рекомендації для 

більш ефективного використання ПЛНД. 

Annotation. The results of the of 18-year old hybrid larch seed stand in SE 

"Zhovtneve LH" (former SE "Gutyanske LH") of Kharkiv region are presented. 

Preservation of the larch uneven number of trees is 152 pcs / ha. Recommendations 

to promote more efficient use seed stand were given. 

Ключові слова: постійна насінна ділянка, модрина гібридна  

Kew words: seed stand, larch hybrid 

Одним з важливіших питань у лісовому господарстві є забезпечення 

виробництва високоякісним покращеним насінням лісових порід. В Україні з 

60-х років минулого століття й дотепер тривають роботи зі створення та 

розширення лісонасінної бази лісових порід. Протягом цього часу відібрано 

більше 15 тис. га постійних насінних ділянок, створено близько 1,2 тис га 

клонових насінних плантацій як головних лісотвірних видів – дуба звичайного 

та сосни звичайної, так і інтродуцентів – модрини європейської, псевдотсуги 

Мензиса, ялиці одноколірної [1, 2]. Вказані об’єкти окрім виробничих функцій 

(отримання насіння) виконують і наукові –вони одночасно є об’єктами 

досліджень з інтенсивності плодоношення, удосконалення схем створення та 

доглядів. Але наразі до теперішнього часу залишається актуальним питання 

своєчасного догляду за лісонасінними об’єктами. Такі заходи як формування 
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крон, розміщення дерев на площі та своєчасне розрідження, є дуже важливими, 

вони сприяють більш ранньому початку плодоношення збільшують його 

інтенсивність протягом усього терміну експлуатації плантації. Добре 

освітлення усієї крони за рахунок видалення захаращеності впливає на 

тривалість експлуатації ділянки або плантації.  

Співробітниками УкрНДЛГА, ДП «Харківська ЛНДС» та ВП «Харківська 

лісонасіннєва лабораторія» восени 2021 року проведено інвентаризаційне 

обстеження постійної лісонасінної ділянки (ПЛНД) модрини гібридної у ДП 

«Жовтневе ЛГ» (колишнє ДП «Гутянське ЛГ») площею 6,9 га. Об’єкт було 

створено садінням дворічних саджанців різних видів модрини: сибірської (Larix 

sibirica Ledeb.), японської (Larix kaempferi (Lamb.) Carriere), даурської Гмеліна 

(Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.) та їхніх гібридів у 2005 році за схемою 6 х 6 м. 

Для ущільнення в міжряддях і рядах було висаджено саджанці ялини 

європейської, які планували у перші 5–10 років вибрати та використати для 

новорічних ялинок. До теперішнього часу видалення ялини проведено не було. 

Нині біологічний вік рослин становить 18 років, збережуваність модрини 

нерівномірна. 

На час обстеження кількість дерев модрини становить 152 шт/га, а ялини 

європейської – 236 шт/га. В осередках з щільним розміщенням дерев відмічено, 

що ялина пригнічує модрину. Середня висота дерев модрини становила 11,1 м. 

Встановлено практично на всіх екземплярах модрини середній рівень 

репродукції.  

 

    
Рис. 1 – а) ПЛНД модрини гібридної 18-річного віку у ДП «Жовтневе 

ЛГ»; б) шишки минулих років і поточного року на дереві модрини гібридної 

 

а б 
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Для сприяння більш ефективному використанню ПЛНД, а саме для 

заготівлі шишок модрини рекомендовано: створити умови доброго освітлення 

та розвитку крон модрини шляхом видалення всіх дерев ялини; провести 

кронування дерев модрини на висоті 6–7 м для формування розлогої крони та 

зручності заготівлі шишок; доповнити розріджені частини ділянки з тим, щоб 

загальна кількість дерев модрини на 1 га досягла 160–180 шт/га. Такі заходи 

дозволять більш ефективніше використовувати ПЛНД модрини. 
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ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА «ROST КОНЦЕНТРАТ» 

НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МАСУ ОДНОРІЧНИХ СІЯНЦІВ 

ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В 

ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС» 

 

Наведено результати досліджень впливу органо-мінеральне добриво «Rost 

Концентрат» на біометричні показники та масу однорічних сіянців дуба 

звичайного із закритою кореневою системою. Відмічено його позитивний вплив. 

Ключові слова: індекс санітарного стану, біометричні показники сіянців, 

контейнер з агроволокна, підживлення сіянців. 

The reports the results on the effect of organo-mineral fertilizer «Rost 

Kontsentrat» on the plant biometric indicators and weight of one-year-old of English 

oak seedlings with the closed root system. Its positive influence was noted. 

Key words: reforestation, sanitary index; plant biometric indicators, agrofiber 

container, seedling feeding. 

Нині на ринку комплексних мінеральних добрив України існує великий 
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вибір як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Відомо 1, 2, що добрива 

впливають не лише на розміри та фітомасу сіянців, але й на їх якість. Сіянці, які 

вирощено в оптимальних умовах мінерального живлення, характеризуються 

добре розвиненою кореневою системою та наземною частиною, накопичують 

значну кількість запасних поживних речовин, що використовуються для 

регенерації кореневої системи та адаптації до нових умов при пересаджуванні 

їх на постійне місце. Цим передусім пояснюється краща приживлюваність 

таких сіянців, а також більш висока їх стійкість проти засухи, пошкодження 

шкідниками та ураження збудниками грибкових захворювань. Проте на даний 

час існує недостатньо інформації щодо використання різних видів добрив, у 

тому числі й комплексних, під час вирощування сіянців дуба звичайного 

(Quercus robur L.). Саме це й зумовило актуальність проведених досліджень. 

Мета досліджень – оцінити вплив органо-мінеральне добриво «Rost 

Концентрат» на біометричні показники та масу однорічних сіянців дуба 

звичайного із закритою кореневою системою (ЗКС), вирощених в умовах 

відкритого ґрунту в ДП «Харківська ЛНДС». 

Дослідження проводили у 2021 р. Для вирощування сіянців дуба 

використовували циліндричні контейнери з агроволокна, що мали такі розміри: 

висота – 28 см, діаметр – 8 см, об’єм – 1407 см3. Склад субстрату – суміш 

темно-сірого середньосуглинкового ґрунту і торфу у співвідношенні за об’ємом 

3:1. Під час вирощування сіянців проведено інтенсифікацію їхнього росту 

(кореневе підживлення) шляхом поливу добривом «Rost Концентрат» у 

концентрації, що рекомендована виробником – 25 мл на 10 л води. Упродовж 

вегетаційного періоду проведено трикратне підживлення сіянців. Контролем 

слугував варіант із вирощування сіянців дуба із ЗКС в контейнерах зі складом 

субстрату ґрунт:торф у співвідношенні за об’ємом 3:1.  

«Rost Концентрат» – органо-мінеральне добриво, що сприяє кращому 

розвитку потужної кореневої системи рослин; підвищує стійкість рослин до 

несприятливих кліматичних умов. Склад: азот (N) загальний – 15 %; фосфор (Р) 

водорозчинний – 7 %; калій (К) водорозчинний – 7 %; антибіотики; макро- і 

мікроелементи. 

Результати проведених досліджень свідчать, що значення висоти і 

діаметру на рівні кореневої шийки однорічних сіянців суттєво збільшилися на 

дослідному варіанті, де проведено їх кореневе підживлення органо-

мінеральним добривом «Rost Концентрат». Різниця між дослідним варіантом і 

контролем за діаметром становить 26 %, або 1,8 мм, а за висотою – відповідно 

43 %, або 13,6 см. 

Відмічено достовірне перевищення сіянців дослідного варіанту над 

контрольним як за висотою, так і за діаметром. 

Маса надземної частини середнього однорічного сіянця дуба в повітряно-

сухому стані на дослідному варіанті становить 3,73 г і перевищує контроль на 
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49 %, а підземної (коріння) частини – 7,65 г і перевищує контроль на 85 %. 

Загальна маса сіянця становить на дослідному варіанті 11,38 г, а на контролі – 

6,64 г. 

Відмічено достовірне перевищення сіянців як за масою підземної 

(коріння) частини сіянців, так і за масою надземної частини. 

Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про доцільність 

застосування органо-мінерального добрива «Rost Концентрат» під час 

вирощування сіянців дуба звичайного із ЗКС та подальшого використання 

вирощених сіянців під час лісовідновлення й лісорозведення. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СМЕРЕКОВИХ ПРАЛІСІВ У ЧИВЧИНО-

ГРИНЯВСЬКИХ ГОРАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ2 

 

Смерекові праліси Чивчино-Гринявських гір – цінний об’єкт, який 

потребує охорони та збереження. Загальна їхня площа на території НПП 

«Верховинський» становить 2471,6 га, що складає 20,56% від загальної та 

21,15% – від вкритої лісовою рослинністю площі Парку. Основні масиви 

пралісів знаходяться вище 1400 м н.р.м. 

Ключові слова: НПП «Верховинський»; первозданні природні 

комплекси; збереження; охорона.  

The spruce virgin forests of the Chivchyno-Hryniav Mountains are a valuable 

object that needs protection and preservation. The total area of virgin forests in the 

Verkhovyna National Nature Park is 2,471.6 hectares. This is 20.56% of the total area 

and 21.15% of the forested area of the Park. The main massifs of virgin forests are 

above 1400 m above sea level.. 

Key words: Verkhovyna National Nature Park; primeval natural complexes; 

preservation; protection. 

На більшій частині Європи, за винятком Карпат, Балкан і європейської 

                                                
2 Керівник – Лавний Василь Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, проректор з 

наукової роботи НЛТУ України, м. Львів 
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частини Росії, праліси на сьогодні практично зникли. Поряд з цим в Україні, а, 

саме, у Карпатському регіоні держави знаходяться найбільші площі пралісів 

Європи – території, які впродовж сотень років залишалися практично 

недоторканими, і які можна вважати «еталоном» українського карпатського 

лісу. За різними даними, їх налічується від 16-35 до 60 тис. га [4]. Найкраще 

дослідженими є букові праліси, які в Україні розташовані в межах 

Закарпатської області. 

Поряд з буковими пралісами, в Українських Карпатах існують праліси й 

за участю ялини (смереки) європейської, які розташовані у верхів’ях Білого і 

Чорного Черемошів. Ці території відносяться до Чивчино-Гринявських гір – 

найвіддаленішої і важкодоступної частини Українських Карпат. Через значну 

віддаленість від населених пунктів тут уціліли високогірні острівці дикої 

гірської природи та збереглося у первозданному стані багато природних 

комплексів. 

Тому з метою відтворення та раціонального використання рослинного і 

тваринного світу, збереження біорізноманіття та цілісності унікальних 

природних комплексів Чивчино-Гринявських гір було створено НПП 

«Верховинський». Пріоритетна природоохоронна цінність території – 

збережені фрагменти старовікових смерекових лісів і пралісів. 

Найбільші масиви пралісів збереглися у Прикордонному 

природоохоронному науково-дослідному відділенні (46%). На території інших 

ПОНДВ площа смерекових пралісів є значно меншою, що пов’язано з меншою 

віддаленістю лісів від сплавних шляхів і, у зв’язку з цим, легшою доступністю 

(табл. 1) [2].  

Назва ПОНДВ Загальна площа, га 
Площа пралісів 

га % 

Буркутське 3127,2 348,2 11 

Чивчинське 3009,3 438,7 15 

Перкалабське 2891,8 314,2 11 

Прикордонне 2994,6 1370,5 46 

Всього 12022,9 2471,6 21 

Табл. 1. Поширення пралісів у НПП «Верховинський» за 

природоохоронними науково-дослідними відділеннями 
 

Лісозаготівельні роботи на зазначеній території об’єктивно не могли мати 

масового характеру. Також у зв’язку з важкодоступністю, на цих територіях не 

проводили рубки, пов’язані з веденням лісового господарства.  

Основні масиви смерекових пралісів знаходяться вище 1400 м н.р.м. Так, 

їхня площа на висотах 1000-1400 м н.р.м становить 877 га (36%), а на висотах > 

1400 м – 1595 га або 64% від загальної площі пралісових угруповань Парку. 
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Поряд з цим, існують певні сумніви щодо повної відповідності цих лісів 

критеріям пралісів [3]. Насамперед, дослідники звертають увагу на той факт, 

що ці смерекові ліси могли бути зрубані наприкінці XIX ст., на що вказує 

побудова в цей період значної кількості водонагромаджувальних споруд (кляуз) 

для лісосплаву (Балтагул, Лостун, Шибений, Маріїн, Перкалаба та ін.).  

Ретельні історико-географічні дослідження щодо віднесення зазначених 

смерекових лісів до пралісів здійснили Я.І. Зеленчук та ін. [1]. За результатами 

досліджень, ділянки смерекових пралісів збереглись у місцях, розташованих 

значно вище від побудованих тут (наприкінці XIX ст.) гідротехнічних споруд, 

які слугували для транспортування деревини. Це місця зі складним рельєфом, 

розташовані в недоступних для тогочасних лісозаготівельників місцях.  

Поряд з цим варто зазначити, що площа пралісів Парку потребує деякого 

уточнення. Ймовірно, існують вагомі підстави віднесення окремих ділянок 

старовікових лісів до пралісових угруповань чи навпаки. Незаперечним 

залишається факт існування смерекових пралісів на території, що межує з 

лісами НПП «Верховинський». За попередніми даними [2], такі ділянки 

зосереджені на території ДП «Верховинське лісове господарство» – всього 53 

ділянки на території лісового фонду трьох лісництв. Ці ділянки мають 

характерні ознаки пралісів, тому для збереження і подальшої охорони цих 

рідкісних рослинних угруповань на даній території потрібно встановити 

природоохоронний режим.  

Висновки. Загальна площа смерекових пралісів на території НПП 

«Верховинський» становить 2471,6 га, що складає 20,56% від загальної та 

21,15% – від вкритої лісовою рослинністю площі Парку. 

Смерекові праліси Чивчино-Гринявських гір – цінний об’єкт, який 

потребує охорони та збереження. Праліси виконують важливі 

водорегулювальні, протиерозійні і грунтозахисні функції, слугують еталоном 

ведення наближеного до природи лісівництва. Екосистеми пралісів не порушені 

антропогенним впливом і за допомогою них можна вивчати хід різних 

природних процесів. Такі дослідження дають змогу виявляти взаємозалежності 

між тими чи іншими природними процесами і прогнозувати їхній перебіг. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАПАСУ СТОВБУРОВОЇ ДЕРЕВИНИ 

PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ 

 

Встановлено, що між фактичними і вирівняними значеннями запасу 

стовбурової деревини Pseudotsuga menziesii  у лісових культурах Західного 

Лісостепу в умовах D2, незалежно від участі деревного виду в складі, існує 

тісний і дуже тісний кореляційний зв’язок. Взаємну залежність між 

фактичними і модельними ознаками спостережено у 74-96% випадків. Динаміка 

запасу стовбурової деревини вказує на найвищі значення показника за участі 

дугласії у складі деревостану на рівні 70-100%. 

Ключові слова: лісові культури; моделювання; фактичні і вирівняні 

значення; участь дугласії в складі; адекватність моделі; тип лісорослинних 

умов. 

There is a close and very close correlation between the actual and equal values 

of the stock of Pseudotsuga menziesii in the forest crops of the Western Forest-

Steppe. It does not depend on the proportion of Douglas fir in the plantation. The 

relationship between actual and model characteristics was observed in 74-96% of 

cases. The dynamics of the stock of trunk wood indicates the highest values for the 

shares of Douglas fir in the stand at the level of 70-100%. 

Key words: forest crops; modeling; actual and aligned values; participation of 

Douglas in the composition; adequacy of the model; type of forest vegetation 

conditions. 

Моделювання росту штучних насаджень має низку складностей, 

основними з яких є забезпечення збору достовірного експериментального 

матеріалу в різних типах лісорослинних умов, у насадженнях різного складу та 

густоти різних вікових діапазонів, за різної технології створення тощо. На 

думку Г.М. Давидова [1], для прогнозування росту лісових культур досить 

виявити динаміку таких показників, як середні висота та діаметр, густота і 

видове число. Всі інші показники можна отримати розрахунковим шляхом. 

Для моделювання росту деревостанів за участю Pseudotsuga menziesii за 

запасом стовбурової деревини нами використано функції програми “Statistica”, 

випробуваної західноєвропейськими вченими [2, 3]. Адекватність моделей 

визначали за квадратами різниці між фактичними і модельними значеннями 

(суми найменших квадратів), коефіцієнтом детермінації (R2) лінійного зв’язку 

між фактичними і модельними значеннями та коефіцієнтом адекватності моделі 
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θ, який змінюється в межах від - ∞ до 1. При цьому, якщо значення прямує до 1 

(0,51-1,0), то модель точно описує задану закономірність між фактичними і 

змодельованими значеннями. При значенні θ, що прямує до 0 (0,50-0) модель є 

не кращою, ніж середні значення показника, а при від’ємному значенні модель 

набагато гірша, ніж середнє значення і несе систематичну помилку. 

Участь P. menziesii у лісових культурах Західного Лісостепу різна, тому 

досліджені насадження поділено на три групи відповідно до участі деревного 

виду в складі (5-40; 45-65; 70-100%). 

Аналізуючи вирівняні значення запасу стовбурної деревини за 

прийнятими групами складу, найбільший запас, починаючи з молодого віку, все 

ж таки властивий деревостанам з максимальною участю псевдотсуги (рис. 1-2). 

Між фактичними і вирівняними значеннями запасу стовбурової деревини в 

умовах D2, незалежно від участі дугласії в складі, існує тісний і дуже тісний 

кореляційний зв’язок (r = 0,74-0,96). Взаємну залежність між фактичними і 

модельними ознаками спостережено у 74-96% випадків.  

 

  

Рис. 1. Динаміка запасу стовбурової 

деревини P. menziesii за фактичними і 

вирівняними значеннями в умовах D2  за 

різної участі   виду у складі лісових культур 

Рис. 2. Залежність між фактичними і 

вирівняними значеннями запасу стовбурової 

деревини P. menziesii в умовах D2  за різної 

участі виду у складі лісових культур 

 

Отримані коефіцієнти адекватності моделі вказують загалом на достатньо 

високу точність описання заданих закономірностей. Динаміка запасу 

стовбурової деревини дугласії вказує на найвищі значення показника за участі 

породи у складі деревостану на рівні 70-100%. Параметри розроблених моделей 

мають високий ступінь кореляції, що дало змогу здійснити прогноз 

нагромадження стовбурової деревини з достатньо високою точністю. 

Разом з тим, здійснене моделювання запасу стовбурової деревини не дає 
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змоги прийняти оптимальне рішення щодо густоти садіння, як і єдиного 

підходу щодо технології вирощування лісових культур P. menziesii у різних 

типах лісорослинних умов. Розроблені моделі можуть бути спрямовані на 

вирішення конкретних задач в межах обмеженого вікового діапазону з 

використанням певної кількості основних і допоміжних параметрів залежно від 

дії природно-кліматичних та антропогенних чинників. Тому певна модель 

ефективно діє в межах конкретного типу лісорослинних умов чи групи 

подібних типів лісу і для насаджень подібного віку, складу, структури та 

цільового призначення.  

Висновки. За отриманими даними, найбільшим запасом стовбурової 

деревини відзначаються чисті насадження P. menziesii та з перевагою деревного 

виду у складі лісових культур на рівні 7-9 од. Фактичні і вирівняні значення 

запасу може бути використано для прогнозу росту деревного виду за цією 

ознакою під час створення і вирощування плантаційних лісових культур. 

Розроблені моделі динаміки запасів стовбурової деревини дугласії у 

насадженнях штучного походження, в поєднанні з оптимізацією 

лісогосподарських заходів, дають змогу приймати раціональні рішення та 

визначати пріоритетні напрями ведення лісового господарства у дугласієвих 

насадженнях в межах конкретного типу лісорослинних умов того чи іншого 

регіону Західного Лісостепу. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПРОРОСТКІВ НАСІННЯ 

СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНОЇ СТІЙКОСТІ ДО УРАЖЕННЯ 

КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ 
 

Одним із найбільш небезпечних збудників хвороб соснових лісів, що 

спричиняє окоренкову гниль і призводить до погіршення якості деревини та 

зниження захисних властивостей лісів є коренева губка (Heterobasidion annosum 

s.l.). Вчені відмічають, що в осередках всихання насаджень, уражених 
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кореневою губкою, трапляються дерева, які протягом тривалого часу на 

високому інфекційному фоні зберігають свою життєздатність і не проявляють 

зовнішніх ознак захворювання. Підвищену резистентність таких дерев 

пов’язують з морфологічною та анатомічною будовою тканин коренів і 

деревини, а також з особливостями метаболізму та вважають їх «умовно 

стійкими». Щоб довести існування стійких біологічних форм сосни звичайної 

вчені мають встановити морфологічні ознаки, які б вказували на її 

резистентність до тих чи інших чинників.  

З літературних джерел відомо, що кількість сім'ядолей у проростків насіння 

сосни деякою мірою визначає шляхи її розвитку. Зокрема, дерева вирощені з 

проростків у яких було 6–8 сім'ядолей, більше здатні до сталого розвитку, 

густіше охвоєні, мають краще розвинені провідну та смолоносну систему [2]. 

Таким чином, кількість сім'ядолей може бути маркерною ознакою для ранньої 

діагностики спадкових властивостей. Зважаючи на це, метою роботи був аналіз 

мінливості кількості сім'ядолей у проростків, вирощених з насіння дерев сосни, 

які характеризуються різним санітарним станом в насадженнях уражених 

кореневою губкою. Використання насінного матеріалу з підвищеною 

резистентністю у лісокультурній справі може стати одним з ефективних шляхів 

вирішення проблеми створення стійких і продуктивних насаджень.  

У дослідженні використовували насіння сосни звичайної, зібране на 

території державних лісогосподарських підприємств Харківської області в 

насадженнях уражених кореневою губкою, з дерев, що характеризуються 

різним санітарним станом в осередках всихання: без зовнішніх ознак ураження 

(«умовно стійкі» – 12 дерев), з ознаками всихання («хворі» – 7 дерев). Як 

контроль – використовували насіння дерев, що росли в тих самих насадженнях, 

але за межами осередків всихання (5 дерев). Стан дерев оцінювали згідно 

«Санітарних правил України» [3].  

З кожного дерева відбирали зразки насіння у кількості 100 шт., зважували 

на електронних вагах «AXIS» (m1000 шт ), отриманий показник інтерполювали 

для розрахунку маси 1000 насінин та розподіляли за категоріями: дрібне 

(m1000 шт < 6 г), середнє (7 г <m1000 шт < 9 г) і крупне (m1000 шт > 9 г). Перед 

пророщуванням насіння протягом 2 годин стерилізували слабким розчином 

КMnO4 (0,5 г КMnO4 на 100 мл дистильованої Н2О), потім промивали під 

струменем води і висушували до сипучості на фільтрувальному папері. У 

простерилізовані в сухожаровій шафі (протягом 1 год при температурі 100°С) 

чашки Петрі з фільтрувальним папером висівали просушене насіння, змочували 

стерилізованою дистильованою Н2О (3 мл) і накривали кришкою. Пророщували 

зразки при температурі +20°С [1], а на 21 день, після чіткого розходження 

сім’ядолей у простків, підраховували їхню кількість. У всіх зразках 

проаналізували розподіл частот трапляння проростків з різною кількістю 

сім’ядолей. 
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Результати проведених досліджень показали, що маса насіння «умовно-

стійких» дерев варіювала від 5,3 до 11,5 г. (mсер1000 шт = 8,5 г, Cv=19,2%), 

«хворих» – від 5,3 до 8,0 г (mсер1000 шт = 6,9 г; Cv=16,5%), а у контрольних – від 

6,7 до 9,5 г. (mсер1000 шт = 8,1 г; Cv=14,3%). Середня маса насіння «умовно 

стійких» дерев на 18,5% перевершувала такий показник «хворих» і на 5% – 

контроль. За категоріями маси (рис. 1), серед «умовно стійких» дерев 

переважало насіння середнє (54%) і крупне (38%), а у «хворих» – дрібне (29%) і 

середнє (71%). Маса насіння усіх зразків контрольних дерев була середньою.  

 

 
Рис. 1. Розподіл дерев різної стійкості до ураження кореневою губкою за 

категоріями маси насіння. 

 

Кількість сім'ядолей (табл. 1) у проростках варіювала від 3 до 9 шт. У 

проростків «умовно-стійких» дерев було 4 – 9 сім'ядолей, у «хворих»: 3–8, а на 

контролі: 4–7.  

 

Таблиця 1. Розподіл частот трапляння різної кількості сім’ядолей у 

проростків насіння дерев сосни звичайної із різною стійкістю до ураження 

кореневою губкою (%) 

Назва 

варіанту 

Кількість сім’ядолей у проростків насіння 

3 4 5 6 7 8 9 

контроль 0,0 0,6 18,4 68,0 13,1 0,0 0,0 

«умовно-

стійкі» 
0,0 0,5 16,6 63,3 18,8 0,6 0,1 

«хворі» 0,2 1,0 23,2 63,7 11,5 0,4 0,0 

 

Найчастіше у зразках траплялися проростки у яких було 6 сім'ядолей. В 

«умовно-стійких» дерев їх було 62,8%, у «хворих» – 64,3%, а на контролі – 

67,9%. Сумарна частка насіння з більше ніж 6-ма сім'ядолями в «умовно-

стійких» дерев становила 26,9%, а менше – 18,3%; у «хворих» – 12,6% та 27,1%, 

відповідно. На контролі насіння у проростків якого більше 6-ти сім'ядолей 

становило 12,8%, а менше – 17,8%. Слід також відзначити, що в «умовно-

стійких» дерев, як і на контролі, не зафіксовано проростів насіння із 3-ма 

сім'ядолями, а у «хворих» не виявлено насіння в якого 9 сім'ядолей.  
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Аналіз отриманих результатів свідчить, що у зразках «умовно-стійких» 

дерев переважають проростки у з більшою кількістю сім'ядолей. Такі 

особливості можуть бути пов’язаними як з адаптивністю до умов зростання так 

і зі стійкістю до ураження кореневою губкою. Використання кількості 

сім'ядолей у якості маркерної ознаки при раньому оцінюванні дерев сосни 

звичайної на стійкість до ураження кореневою губкою, на наш погляд, може 

бути ефективним, але потребує подальшого підтвердження.  
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СОСНИ КЕДРОВОЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЇЇ УПРОВАДЖЕННЯ В КАРПАТСЬКІ ЛІСИ 

 

Наведено матеріали та дана коротка характеристика щодо поширення 

сосни кедрової європейської у лісах державних лісогосподарських підприємств 

Українських Карпат. Дослідження доказують, що потрібно використовувати 

методи плюсової селекції та створювати клонові насінні плантації, а також 

популяційної селекції з використанням кращих деревостанів (лісові генетичні 

резервати). На підставі узагальнення багаторічних наукових результатів 

змодельовано зразок плюсового дерева сосни кедрової європейської. 

Materials are resulted and short description is given in relation to distribution 

of pine-tree cedar European in the forests of state lisogospodarskikh enterprises of 

Ukrainian Carpathians. Researches finish telling, that it is needed to use the methods 

of plus selection and create clonal seminal plantations, and also populyaciynoy 
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selections, with the use of the best derevostaniv (forest genetic rezervati). On the 

basis of generalization of long-term scientific results the standard of plus tree of pine-

tree cedar European is modelled. 

Ключові слова: Українські Карпати, сосна кедрова європейська, 

високогір’я, насіння, лісові культури, постійна лісонасінна база. 

Keywords: Ukrainian Carpathians, a pine-tree is cedar European, 

visokogir’ya, seed, forest cultures, permanent lisonasinna base. 

Сосна кедрова європейська (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах – 

післяльодовиковий релікт і цінна лісоутворювальна порода відома під назвою 

європейського кедра, кедрини, лімби та лімбори. В ряді літературних джерел 

розрізняють так звані “південні кедри” (ліванський - Cedrus libani A. Rich, 

гімалайський – Cedrus deodara (D. Don), атласький – Cedrus atlantica (Endl.) Arn., 

кіпрійський – Cedrus bvevifolia Henrg), які в Україні природньо не зростають, 

тільки культивуються у парках Криму та “північні” – кедрові сосни (сосна 

кедрова європейська (Pinus cembra L.), сосна кедрова сибірська (Pinus sibirika 

Du Tour), сосна кедрова корейська (Pinus koraensis Sieb. Et Zucc.) та кедровий 

стелюх (Pinus pumila (Pall.) Regel). 

Сосна кедрова європейська – високогірне дерево, природно зростає 

тільки в Альпах та Карпатах (1500-2400 м н.р.м). У висоту досягає приблизно 

до 25 м, відзначається повільним ростом на перших етапах онтогенезу. Стовбур 

збіжистий, погано очищений від сучків, з густою яйцеподібною кроною. Хвоя 

жорстка, темно-зелена, завдовжки 5-9 см, у пучку по 5 хвоїнок. Шишки 

дозрівають два роки. Насінини (горішки) довжиною біля 1 см, безкрилі і їстівні, 

вміщують 33-56 % олії, у хвої міститься вітамін С та ефірна олія [1]. Птахи 

(кедрівки) дають життя новим деревам кедра, вони переносять горішки у 

більшості випадків далеко від материнського деревостану, але вони в першу 

чергу знищують горішки кедра ще до повного дозрівання шишок (у восковій 

стиглості). Високогір’я Українських Карпат – єдиний регіон нашої країни, де 

зустрічається цей червонокнижний вид у природних деревостанах. Деревостани 

сосни кедрової відіграють значну грунтоутворюючу і водорегулюючу роль. 

Деревина кедра відрізняється великою якістю, вона добре обробляється, 

знаходить своє застосування у столярно - мебельно-музичному виробництві, 

піддається сушінню, при чому висихаючи не дає тріщин. Відзначається 

великою міцністю і довго служить у використанні, стійка проти гнилей. 

Філогенетично сосна кедрова одна з найстарших серед аборигенних 

лісоутворюючих видів і є нащадком живих свідків геологічного минулого, які 

пережили катаклізми льодовикового періоду, суттєвє потепління клімату та 

нищівну господарську діяльність у післявоєнний період через надзвичайну 

цінність її деревини. Припускають, що більшим довгожителем в Карпатах може 

вважатися хіба що лише тис ягідний [2]. Лісівники Прикарпаття в 1997 р. 

відзначали – рік карпатського кедра (висаджено у високогір’ї 3 тис. рослин). 
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Загальна площа деревостанів з участю сосни кедрової європейської 

становить близько 6,3 тис. га, а редукована – лише біля 250 га [1]. Майже 92 % 

їх ростуть на Івано-Франківщині і найбільше представлені на територіях ДП 

Осмолодського, Солотвинського, Надвірнянського лісгоспів. Також значні 

площі лісів за участю сосни кедрової (близько 540 га) охороняються у 

Природному заповіднику "Горгани". Найбільш відомими місцезнаходженнями 

цього виду на Закарпатті є ур. Кедрин Брустурянського ЛМГ, заказники Горган 

і Тавпіширка, Брадульський, а на Буковині – ур. Сарат Путильського ЛГ. 

Нині у системі заходів, направлених на збереження, відновлення і 

розширення лісів з участю сосни кедрової європейської, важливе місце 

належить штучному відновленню цього виду на основі селекції. Наші 

дослідження показали, що під час цього слід використовувати методи як 

плюсової селекції і створення клонових насінних плантацій, так і популяційної 

селекції й використання кращих деревостанів, у першу чергу ЛГР.  

Нами запропоновано способи отримання високоякісного насіння сосни 

кедрової європейської на генетико-селекційній основі: закладка клонових 

насінних плантацій та штучних постійних лісонасінних ділянок із селекційного 

садивного матеріалу (плантаційного типу) методом попереднього відбору 

кращих екземплярів в розсадниках (на другий рік вирощування), шкілці (на 

четвертий рік) та у висадженому насадженні (на шостий рік вирощування); 

проведення регулярного збору шишок, які досягли воскової стиглості 

(переважно в кінці серпня) в кращих популяціях (не менше ніж з 50 дерев); 

прискорені методи стратифікації насіння для весняного висіву (з метою 

кращого збереження горішків від гризунів) із застосуванням “шокових” 

температур, чергуючи високі (+ 20…+250) та низькі (0…+50) температурні 

показники кожних 6-8 днів; уточнена технологія й агротехніка вирощування 

якісного садивного матеріалу та лісових культур. Посів насіння здійснюють у 

розширені бороздки, які розміщують через 30 см, на глибину 2,0-2,5 см, 80-100 

горішків на 1 пог. м борозди. Під час висіву, борозди бажано загортати 

гумусованим грунтом, заготовленим у кедровому насадженні, із наявністю 

мікоризи. Кожної осені варто додатково підсипати грунт торфом, тирсою, 

піском, ущільнюючи його з метою попередження витискання сіянців взимку. 

Наші дослідження дали змогу змоделювати зразок плюсового дерева, 

який може бути використаний в подальшому для відбору й атестації найкращих 

дерев сосни кедрової європейської та розвитку на їх основі плюсової селекції і 

плантаційного (особливо клонового) насінництва. Виявилося, що це біотипи 

віком 140-180 років з округлою кроною, лускатоподібною корою коричневого 

кольору, який переважає середні показники деревостанів за висотою і 

діаметром не менше, ніж на 10 %. За довжиною крона займає 30-70 %, а 

безсучкова зона – 20-30 % від загальної висоти дерева. Із вад у таких дерев 

допускається лише деяка сучкуватість (біологічна особливість даного виду), 
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незначна кривизна (до 5 %) і помірна збіжистість стовбура. Більшість вад 

зумовлені негативною дією екстремальних умов навколишнього середовища і 

значним віком дерев. Хоч в Карпатському регіоні офіційно атестовано лише 19 

плюсових дерев на Закарпатті (Брустурянське лісомисливське господарство, 

Кедринське лісництво) необхідно і подальше проводити їх відбір та атестацію. 

Значна увага повинна бути приділена збереженню даного виду і на 

популяційному рівні, шляхом виділення лісових генетичних резерватів (ЛГР). У 

зв’язку із відсутністю великих масивів чистих кедрачів у ЛГР відносили 

кедрово-ялинові деревостани різного складу і структури на території Івано-

Франківського ОУЛМГ. Тут атестовано чотири ЛГР сосни кедрової 

європейської. Два з них – у лісах держлісфонду: Осмолодське лісове 

господарство, Бистрицьке лісництво, площа 38,0 га; Мшанське лісництво, 

площа 263,0 га. Ще два ЛГР площею близько 300 га функціонують на території 

природного заповідника “Горгани”. Крім цього, в генетичному резерваті 

площею 93,3 га, який відібраний в Гутянському лісництві Солотвинське лісове 

господарство, представлено дві породи – ялина європейська і сосна кедрова 

європейська, тобто він є полівидовим. 

Садіння лісових культур у високогір’ї рекомендуємо проводити в кінці 

травня 4-6-річними саджанцями (з грудкою землі або із закритою кореневою 

системою) кращий варіант групами або кулісами. На сильнощебенистих 

грунтах або кам’янистих розсипищах серед каміння роблять своєрідні лунки 

(0,7 х 0,7 м), ставлять в них спеціально сплетені кошики (або однобічні 

напівкошики), закріплюють їх коликами, вистеляють мохом і засипають 

дрібноземом. Бажано висаджувати тут рослини в лунку (3-5шт.). Можливо 

також досипати дрібнозем при вимиванні його зливами та прибирати каміння, 

яке періодично насувається в лунки. Густота чистих культур (або чистих 

біогруп) сосни кедрової в таким умовах не повинна перевищувати 1,5 тис. 

шт./га. При цьому догляд здійснюють лише шляхом обжинки трави та 

видалення другорядних рослин, які періодично з’являються (береза повисла, 

горобина звичайна) і затіняють кедрові сосни, без порушення самого грунту. 

З метою унеможливлення скорочення площ деревостанів ми пропонуємо 

створити картотеку лісів з участю сосни кедрової європейської; прискорити 

організаційну роботу, виділити, взяти під охорону і оформити залишки 

кедрових лісів у нові об’єкти природозаповідного та цінного генетичного 

фонду (особливо лісові генетичні резервати) і праліси із урахуванням 

особливостей місцезростань й еколого-біологічних властивостей виду.  

Висновки. Отримані нами результати спрямовані на збереження 

генофонду сосни кедрової європейської, удосконалення її селекції і 

насінництва. На часі вирішення надважливіших проблем впливу змін клімату та 

економічного розвитку на ліси. Тому доцільно розробляти моделі лісів 

майбутнього різного цільового призначення. Адже змодельований зразок 
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плюсового дерева може бути використаний в подальшому для відбору й 

атестації найкращих дерев цього виду та розвитку на їх основі плюсової 

селекції і плантаційного насінництва, а ЛГР – як популяційна модель насаджень 

майбутнього. 

Впровадження сосни кедрової європейської в лісові культури 

карпатського високогір’я відіграє особливо важливу захисну роль, поліпшить 

склад, продуктивність та вітростійкість високогірних ялинників, а здійснені 

заходи примножать ресурси та відтворять кедрові ліси. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРНІТОКОНСОРТІВ З 

СОСНОЮ ЗВИЧАЙНОЮ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ДП 

«ОЛЕВСЬКЕ ЛГ» 

 

Елементарною одиницею функціональної структури біогерценозу є 

коснорція. На сьогоднішній день косорцію трактують як сукупність особин 

різноманітних видів, у центрі якого знаходиться особина будь-якого 

автотрофного або гетеротрофного виду, компоненти якої пов’язані з центром 

трофічними, топічними, фабричними або форичними зв’язками, й під впливом 

якої формується специфічне мікросередовище [1]. 

Видовий склад орнітоконсорції у весняно-літній період в соснових 

лісостанах ДП «Словечанське ЛГ» представлений такими видами птахів: 

Dendrocopos major L., Phylloscopus trochilus L., P. collybita L., Ficedula 

hypoleuca L., Parus major L., Fringilla coelebs L.  

Fringilla coelebs та Parus major домінують і їх частка в загальному 

бюджеті часу становить відповідно 72,59 % і 15,15 % DTB. Субдомінами 

виявлено Dendrocopos major, Phylloscopus collybita, Ficedula hypoleuca і їх 

частка складає 3,76 %, 4,30 %, 3,65 % DTB. А частка Phylloscopus trochilus 

становить 0,55 % DTB. 

Орнітоконсорти сосни звичайної брали участь у топічних – 97,82 % DTB і 

трофічних зв’язках – 218 % DTB. У функціонуванні топічних зв’язках беруть 

участь всі шість зафіксованих видів птахів. Для топічної складової сосни 

звичайної характерне панування таких видів птахів як Parus major та Fringilla 
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coelebs і це відповідно становить 18,07 % та 68,32 % DTB топічних зв’язків. 

Dendrocopos major, Phylloscopus collybita, Fringilla coelebs є субдомінантами – 

відповідно 4,12 %, 5,26 %, 3,67 % DTB топічних зв’язків.  

У функціонуванні трофічної складової бере участь лише три види: 

Dendrocopos major, Parus major та Fringilla coelebs. Тут домінуючими 

трофоконсортами є Dendrocopos major та Fringilla coelebs і їх часка стаоіить 

відповідно 50,13 % і 45,94 % DTB трофічних зв’язків. Parus major є 

субдомінантом – 3,93 % DTB трофічних зв’язків.  

Топоморфічна складова орнітоконсорції сосни звичайної у весняно-літній 

період в умовах ДП «Словечанське ЛГ» представлена дріміобіонтами. 

Клімаморфічна складова ж представлена цілорічними видами та сезонниками 

Тут переважають цілорічні види – 81,90,60 % DTB.  

Трофоморфічний склад консорції сосни звичайної у весняно-літній період 

в умовах ДП «Словечанське ЛГ» представлений тільки однією трофічною 

групою із трьох – зоофагами.  

Найактивнішою виявилась група нишпорників – Phylloscopus trochilus, P. 

collybita, Parus major та Fringilla coelebs – 92,59 % DTB. Частка засідників 

(Ficedula hypoleuca) і глибоких обшарщиків (Dendrocopos major) майже 

однакова і становить 3,65 % та 3,76 %DTB відповідно. 

Перша розмірна ланка трофоморф ІІІ-го порядку орнітоконсорції сосни 

звичайної представлена Phylloscopus collybita (4,30 % DTB), друга – 

Phylloscopus trochilus, Ficedula hypoleuca та Parus major (їх загальна частка 

становить 19,35 % DTB), третя – Fringilla coelebs (72,59 % DTB), п’ята – 

Dendrocopos major (3,76 % DTB).  

У подальшій перспективі дослідження консортивних угрупувань птахів 

дозволить сформулювати рекомендації, які можуть бути використаними при 

створенні штучних лісових насаджень, більш стійких до впливу фітофагів. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІСОВИХ БІОЦЕНОЗІВ НА ПРИТЯСМИНСЬКИХ 

ТЕРАСАХ 

 

Анотація. Охарактеризовано закономірності фітоценотичної 

структури соснових лісів на території ДП «Чигиринське лісове господарство». 

Складено геоботанічні описи Притясминських борів та їх еколого-біологічні 

властивості. З метою оцінювання ступеня відповідності сформованого 

фітоценозу умовам місцезростання використано методику Й. Матушкевича 

та його визначник рослинних асоціацій, де за основу взято флористичну 

методику Браун-Бланке. На основі проведених досліджень та інвентаризації 

біоти соснових лісів встановлено, що серед обстежених ділянок є ліси 

природного і штучного походження. Дослідження фітоценотичної структури 

соснових лісів довели, що серед них виокремлюються чотири типи у 

залежності від типу формування трав’яних ярусів. Найбільш поширеними 

типами є соснові ліси із домінуванням злаків. Для підвищення біологічної 

стійкості лісових культур слід вирощувати березу повислу та дуб звичайний. 

Доцільним є також збереження лишайникового вкриття на пісках, оскільки 

окрім зниження температури ґрунту, лишайники мають здатність до 

первинної мікоризації ґрунту. 

Ключові слова: Притясминський бір, методика Й. Матушкевича, 

флористична методика Браун-Бланке, інвентаризація біоти, рослинна 

асоціація, фітоценотична структура. 
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FOREST BIOCENOSES FORMATION ON PRYTIASMYN TERRACES 

Abstract. The paper is devoted to the study of pine forests on the territory of 

Chyhyryn Forestry state enterprise. The characteristics of the forest fund and 

economic activity of the enterprise have been presented. We have elucidated the 

dendrological characteristics, ecological and biological properties and distributional 
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features of Pinus sylvestris L. pine as well. Geobotanical descriptions of Prytyasmyn 

forests and their ecological and biological properties have been compiled. In order to 

assess the degree of conformity of the formed phytocenosis with the habitat 

conditions, the method of J. Matushkevych and his identifier of plant associations, 

which is based on the floral method of Braun-Blanquet, have been used. Based on the 

results of the research on the territory of the pine stands of Chyhyryn Forestry state 

enterprise conclusions and relevant recommendations have been made. 

Key words: pine forests, forest fund, species composition, phytocenosis, 

Prytyasmynsky forests, geobotanical description, association, Braun-Blanquet 

floristic technique. 

 

Кожному типу лісу властивий певний набір лісових рослин, який 

відповідає тим чи іншим природним умовам. Звідси, у складі лісу можна знайти 

тих представників фауни, які пристосовані, крім сумісного існування, до 

певних грунтово-кліматичних факторів. Особливо яскраво це можна 

спостерігати на невеликих рівнинних просторах, зокрема на території лісництв. 

Враховуючи вище викладений матеріал, метою роботи стали детальні 

дослідження Притясминських лісів Черкаської області із сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.) і визначення способів та умов їх збереження та відтворення на 

території ДП «Чигиринське лісове господарство». Вивчення та дослідження 

характеристик соснових лісів ДП «Чигиринське лісове господарство» 

грунтувалось на загальноприйнятих лісівничих та флористичних методиках. 

[1,2,3,4]. З метою оцінювання ступеня відповідності сформованого фітоценозу 

умовам місцезростання ми використовували методику Й. Матушкевича та його 

визначник рослинних асоціацій, де за основу взято флористичну методику 

Браун-Бланке [5]. Згідно з цією методикою, Притясминські бори утворюють 

фітоценотичні групи хвойних бореальних лісів з досить рясно поширеним 

покривом за участі моху на території рівнинної та гірської частини України [5]. 

У соснових фітоценозах видовий склад ми констатували здійснюючи два описи, 

в різний вегетаційний період з інтервалом в один місяць – у момент появи 

найбільшої кількості видів. А саме – це середина травня та друга половина 

червня.  Користуючись картографічними матеріалами, наданими у відділі 

лісової таксації в ДП «Чигиринський лісгосп», виокремили ділянки з 

оптимальним розміщенням, відповідних груп віку. На пробних площах 

проведено суцільний перелік підросту, підліску, природного поновлення та 

трав’яного вкриття. Пробні площі в межах виділу закладались в найбільш 

характерних та середньозважених частинах виділу, також визначили склад на 

ділянках, висоту та діаметр деревостану. З допомогою визначених нами видів 

рослин індикаторів було підтверджено чи спростовано типи лісу, що зазначено 

в таксаційному описі. Закладені пробні площі розміщені у насадженнях різного 

віку (50….120 р). Проведення досліджень соснових насаджень у такому 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

83 

 

 

віковому діапазоні дає можливість отримати достатньо великий об’єм 

інформації та високу точність у дослідженнях фітоценотичної структури і 

сучасного стану деревостанів у регіоні. На гілках опаду та стовбурах сосни ми 

виявили типових представників епіфітної ліхенобіоти, якими є гіпогімнія 

пухирчаста (Hypogymnia physodes), кладонія струнка (Cladonia gracilis). У 

соснових лісах привертають увагу представники з групи мохоподібних. На 

виділених дослідних ділянках зустрічали найчастіше представника одного виду 

– плевроцій Шребера (Pleurozium schreberi). У соснових борах можна зустріти 

різні за географічним поширенням види судинних рослин. Зважаючи на той 

чинник, що Притясминські бори це штучно створені ценози, то на закладених 

пробних площах ми зафіксували незначну кількість характерних видів рослин. 

Види рослин, виявлені у соснових лісах, відповідають класу рослинності 

Vaccinio-Piceetea – бореальні хвойні ліси на бідних кислих грунтах з 

розвиненим моховим покривом. Ліси рукотворного походження відзначаються 

регулярними рядами та великою кількістю синантропних видів рослин. В 

умовах штучних борів ДП «Чигиринське лісове господарство» трав’яне вкриття 

обмежується незначною кількістю видів рослин, переважаючими є: мишій 

сизий (Setaria glauca L.), тонконіг вузьколистий (Poa angustifolia L.), костриця 

овеча (Festuca ovina L.), куничник наземний (Calamagrostis epigejos L.), осока 

вереснякова (Carex ericetorum L.). Асоціація формується в В2 лісорослинних 

умовах з горбистим рельєфом із свіжими грунтами з достанім поверхневим 

стоком. За результатами аналізу фітоценотичної структури соснових лісів 

можна виокремити три їх групи. До першої слід віднести ліси із добре 

сформованим трав’яним вкриттям із переважанням злаків, мозаїчними 

куртинами широколистих трав та практично несформованим моховим ярусом 

(пробні ділянки 1, 2, 6, 7, 8). До другої групи відносяться ліси із розрідженим 

трав’яним вкриттям, складеним широколистими травами, серед яких багато 

бур’янів (пробні ділянки 5, 9 ). Такий ліс можна охарактеризувати як сосновий 

ліс купиновий. До третьої групи відносяться ліси із розрідженим трав’яним 

вкриттям та сформованим моховим ярусом (пробна ділянка 4 ), що відповідає 

сосновому лісу зеленомоховому. До четвертої групи відносяться ліси із 

несформованими ярусами наземного вкриття (пробні ділянки 3,10) (рис. 9), які 

мають вигляд мертво покривних. Проте тут сформовані синузії наземних та 

епіфітних лишайників.  

За результатами досліджень, здійснених у соснових деревостанах 

ДП «Чигиринське лісове господарство», можна зробити наступні висновки: 

цінність лісів із участю чи домінуванням сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) на 

території ДП «Чигиринське лісове господарство» полягає в тому, що вони єдині 

здатні формувати досить продуктивні насадження на Притясминських борових 

пісках, закріплюючи рухомі піщані дюни та утримуючи вологу у поверхневих 

шарах грунту. Особливістю таких лісів є їх штучне походження, що є цікавим 
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та цінним матеріалом для наукових досліджень, подальших пошуків зміцнення 

їх біоценотичних структур та збільшення їх біорізноманіття. Деревостани сосни 

звичайної, досліджені нами, є переважно чистими за складом, або з невеликою 

участю інших видів, одно- чи двоярусні, середньо- та високоповнотні, 

найбільші площі соснових борів у ДП «Чигиринське ЛГ» є у Чигиринському 

лісництві, де їх частка за площею складає 44%. Панівними є середньовікові 

соснові деревостани, їх частка становить 53%, що є наслідком активного 

вирубування соснових лісів. Стан деревостанів на території Чигиринського 

лісництва є задовільним. За результатами досліджень на пробних площах 

встановлено, що природне насіннєве поновлення сосни є дуже слабким, 

оскільки умови на піщаних грунтах є критичними для сіянців сосни. Соснові 

ліси розглядаються як перспективні, оскільки сосна не є вибагливим видом, 

світлолюбна, а деревина користується попитом.  
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БУРШТИНОВИХ 

ПОКЛАДІВ 

ЗОНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 

Анотація. Опрацьовано аналітичні матеріали по перспективному і 

еколого-зберігаючому видобутку бурштину, як особливо цінного природного 

мінералу в умовах зони Полісся України. Встановлено практичне 

фармацевтичне значення поліського бурштину для оздоровчих та лікувальних 

потреб. Бурштинові поклади центрального Полісся які формуються під 

впливом лісових болотних екосистем мають особливі лікувальні властивості і 

можуть використовуватись для оздоровчих цілей. 

Annoationt. Analytical materials on promising and environmentally friendly 

extraction of amber as a particularly valuable natural mineral in the Polissya region 

of Ukraine have been developed. The practical pharmaceutical value of Polissya 

amber for health and medical needs has been established. Amber deposits of central 

Polissya that are formed under the influence of forest wetland ecosystems have 

special healing properties and can be used for health purposes. 

Ключові слова: бурштин, ліс, болото, едатоп, фармацевтія. 

Key words: amber, forest, swamp, edatope, pharmaceuticals. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день гостро стоїть питання 

щодо регулювання та державного контролю за видобутком одного з 

найцінніших болотних мінералів – Поліського бурштину. Найбільша його 

кількість зосереджено в Поліських районах Житомирської, Рівненської, 

Київської областей. Результати проведених моніторингових обстежень свідчать 

про надзвичайно катастрофічні екологічні та лісівничі наслідки стихійного 

видобутку бурштину в умовах Житомирської, Рівненської, Київської областей. 

Надалі, проблема нерегульованого видобутку бурштину може набути великих 

масштабів. Це в свою чергу призведе до виведення великих лісо покритих площ 

де раніше видобували бурштин з лісокористування, а також порушить 

екологічну рівновагу в зоні Центрального Полісся України. 
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Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день саме слово бурштин, 

в розумінні природного мінералу, викликає досить неоднозначні тлумачення. 

Для одних – це спосіб легкого і швидкого збагачення, для інших – романтика 

перших старателів на артелях, а хтось і досі пригадує не знайдену легендарну 

«Бурштинову кімнату», комусь омріються ювелірні прикраси з сонячного 

каменю. Але не всі знають про особливі цілющі властивості саме 

Житомирського бурштину. Бурштин - природна органічна сполука, щільна і 

в'язка в більшості випадків, скам'яніла, викопна смола хвойних дерев у вигляді 

тьмяних, прозорих або напівпрозорих камінців [1, 4]. Вона використовується 

для виготовлення ювелірних прикрас, парфумів, терапевтичній медицині [2]. 

Бурштин здавна використовувався як камінь для виробу різноманітних 

оздоблювальних витворів, прикрас, амулетів тощо. Бурштину приписували 

містичні і магічні властивості, використовували для обрядів обкурювання 

культових приміщень, для додання приємного запаху і відлякування комах. В 

Поліссі, бурштин використовували для притягування дрібних частинок в 

процесі очищення пряжі [3]. Бурштин є органогенним каменем, болотна 

корисна копалина, що утворилося внаслідок кристалізації (фосилізації) 

деревної смоли шпилькових порід протягом декількох мільйонів років без 

доступу атмосферного повітря [4]. 

Результати досліджень. Поклади бурштину в Україні знайдено у 

Північних та центральних районах Рівненської, Волинської, Житомирської, 

Київської, Одеській та частково в Чернігівській областях. Легальний видобуток 

каменю становить лише 2,5% від загального обсягу. Так, державне 

підприємство «Бурштин України» добуває офіційно 6,5 тонн каменю на рік, в 

той час як обсяг нелегального видобутку в Рівненській та Житомирській 

областях становлять до 60 тонн за півроку. Проте точної статистики на 

сьогоднішній день ніхто не знає, так як офіційний облік видобутку сонячного 

каменю в Центральному Поліссі досі не легалізований. Стрімко розвивається 

процес видобутку бурштину на території Житомирської області. На 

сьогоднішній день, об’єми нелегального видобутку бурштину лише на 

території Олевської ОТГ складає близько 30%. Бурштинова лихоманка – саме 

так можна назвати лихо, яке спіткало Поліські ліси. Внаслідок 

неконтрольованого видобутку сонячного каменю знищуються цілі лісові 

квартали. Лише по лісокористуванню ДП «Овруцьке ЛГ», через нелегальний 

видобуток бурштину з 2010 по 2021 рік виведено з лісокористування 765,4 га. 

ще колись лісо покритої площі. 

Поліський бурштиноносний район - приурочений до Поліського 

(Прип'ятського) болотного басейну, який є частиною найбільшої в Європі 

Балтійсько-Дніпровської бурштинової провінції. Основним рослинним 

покривом, що дали поштовх до утворення бурштинових покладів ще за часів 

Мезозою були хвойні з родин: Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae крейдо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
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палеогенового віку. Цінність українського бурштину полягає в його особливій 

самобутності, унікальності і надзвичайно цілющих властивостях. 

На територіях Сарненського, Володимирецького, Дубровицького районів 

Рівненської області, а також Коростенського, Овруцького, Олевського, 

Народицького районів Житомирської області, починаючи з 1990-х рр., великих 

масштабів набув нелегальний видобуток бурштину місцевим населенням. 

Поштовхом для цього слугували надзвичайні цілющі властивості Поліського 

бурштину. Окремі німецькі і французькі фармакологічні компанії приїздили і 

закупали видобутий самотужки місцевим населенням бурштин. Дійсно, немає 

такої хвороби, від якої бурштин не виліковує. В народній медицині здавна 

бурштин вважався мало не панацеєю від всіх хвороб. Його приймали всередину 

при неправильному обміні речовин, глухоті, хворобах шлунку. В Польщі 

бурштинова настоянка (янтарівка) і досі вважається чудовим засобом при 

застудах, хворобах горла і дихальних шляхів. Порошок з бурштину нюхали як 

тютюн при гострих респіраторно-вірусних інфекціях, пандеміях грипу в 2002, 

2006 роках. За даними окремих дослідників, бурштинова медицина зародилася 

ще в древньому Єгипті. У давньоєгипетській технології муміфікації, бурштину 

відводилась велика роль, оскільки він сприяє довготривалому збереженню і не 

розкладанню забальзамованого тіла. Більш відомо про «бурштинову медицину» 

від давньогрецьких цілителів. Стародавні греки не вважали бурштин 

дорогоцінним каменем, але цінували його за дві властивості – лікувальну та 

оберегову. Ним лікували практично всі захворювання, харчові отруєння, 

щитовидну залозу, пухлини. Бурштиновий дим мав кровоспинний та 

протитуберкульозний ефекти; бурштиновими клізмами нормалізували 

діяльність травного тракту. 

В чому ж лікарська сила поліського сонячного каменю? Виявляється в 

тому, що він містить до 8% бурштинової кислоти яка відноситься до 

вітаміноподібних речовин. Покращуючи внутрішньоклітинний обмін, вона 

сприяє загальному оздоровленню організму, сповільнює процеси старіння 

м’язів, нормалізує функціонування серцевого м’яза. До того ж, янтарна кислота 

має антитоксичну, протизапальну і проти стресову властивість. 

Щоденно наш організм виробляє близько 200 грамів бурштинової 

кислоти, використовуючи її на свої потреби. Однак у результаті стресу або 

різкого збільшення фізичних навантажень виникають зміни в ланцюгу обміну 

речовин, витрата бурштинової кислоти збільшується, виникає її дефіцит, і як 

наслідок, відчуття втоми та погане самопочуття. У сучасній офіційній медицині 

бурштин використовують як сировину для одержання янтарної кислоти, що в 

свою чергу є добрим біостимулятором. Здатність бурштину загоювати рани і 

знімати запалення, дозволяє використовувати його в лікуванні хвороб ясен. З 

порошку бурштину, змішаного з медом і топленим вершковим маслом 

виготовляють свічки для лікування геморою. Також сонячний камінь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96
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застосовують від гнійних ран, виразок, пролежнів, опіків, зняття свербіння від 

укусів комах припудрюючи уражені місця. 

В давнину сумішшю бурштину з рожевим маслом лікували захворювання 

очей і вух. Бурштинова пудра здатна позбавляти від катаракти і сечокам'яної 

хвороби, регулювати обмін речовин у жінок. У косметології бурштин 

застосовується для зміцнення волосся, запобігання та лікування їх випадання 

після фарбування. Препарати бурштину додають в зубну пасту для запобігання 

кровотечі ясен використовуючи їх антисептичні властивості. 

Висновки: 

1. При проведенні аналітичного дослідження інформаційних джерел нами 

встановлено, що в покладах бурштину на території Житомирської, Рівненської, 

Київської, Чернігівської областей містяться практично всі елементи, що 

необхідні нашому організму, зокрема: йод, залізо, магній, кальцій, фосфор, 

цинк, барій, кобальт, алюміній. 

2. Ми встановили, що ювелірні вироби які виготовлені з бурштину зони 

Центрального Полісся України, мають досить цілющий вплив на організм 

людини і регулюють його фізіологічні та біоенергетичні процеси. 

3. З метою раціонального використання покладів бурштину в 

Житомирській, Рівненській, Київській, Чернігівській областях доцільно 

провести інвентаризацію його покладів, з метою раціонального видобутку та 

унеможливлення екологічних катастроф на територіях, де видобуток сонячного 

каменю набув стихійних масштабів. 
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ВЗАЄМОЗВʼЯЗКИ МІЖ МІКРО- І МІКОБІОТОЮ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ  

ПАТОЛОГІЇ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО 

 

Анотація. Туберкульоз, також відомий як бактеріальний рак, є поширеним 

і небезпечним захворюванням ясена звичайного. Його етіологія 

характеризується наявністю складної патогенної біоти та багатогранними 

взаємозв’язками між різними систематичними та функціональними групами 

мікроорганізмів, такими як бактерії та гриби.  

Ключові слова: ясен звичайний, Pseudomonas syringae pv. savastanoi, 

бактеріально-грибна взаємодія, антагоністична активність. 

Abstract. Tuberculosis, also known as the bacterial canker, is a common and 

destructive disease of Fraxinus excelsior. Its etiology is characterized by the presence 

of complex pathogenic biota and multifaceted relationships among different 

systematic and functional groups of microorganisms, such as bacteria and fungi.  

Key words: common ash, Pseudomonas syringae pv. savastanoi, bacterial-

fungal interaction, antagonistic activity. 

Грибна та бактеріальна біота – невідʼємна складова лісового біоценозу, 

що визначає його глибину, приймає безпосередню участь на всіх етапах росту 

та розвитку деревних рослин, а також утилізації мортмаси та детриту. Серед 

систематичних і функціональних груп мікроорганізмів особливе місце 

займають фітопатогенні ендофіти різної трофічної спеціалізації, здатні завдати 

катастрофічної екологічної та економічної шкоди в глобальному масштабі. 

Зокрема, деградація та масове усихання деревних насаджень досягло 

глобального рівня та відзначено практично по всьому ареалу багатьох видів 

ясена, у тому числі ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.), як у європейських 

країнах, так і в США та країнах Азії [3]. На основі наукових досліджень 

висунуто низку можливих причин даної патології – гриби [2], бактерії [5], 

нематоди [7], мікоплазми [1], представники шкодочинної ентомофауни [6], а 

також вплив кліматичних та ґрунтово-гідрологічних показників [4]. 

Особливе занепокоєння викликає туберкульоз ясена, що системно уражує 

стовбури, пагони, суцвіття [5]. Зокрема, під дією патогена в уражених рослинах 

утворюються численні раковини, порожнечі, каверни, гнилі ділянки, що не 

тільки погіршує фізіологічні процеси дерев, а й знецінює деревину.  

Дослідження етіології, патогенезу та видового складу супутньої міко- і 

мікробіоти туберкульозної патології ясена звичайного базувалось на 

системному підході із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів.  
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На різних стадіях туберкульозної патології нами ізольовані бактерії 

(Pseudomonas sp., Pseudomonas fluorescens Mig., Pseudomonas syringae Van., 

Erwinia herbicola Eh., Xanthomonas sp. Erwinia horticola, Bacillius sp.), а також 

мікроміцети (Cladosporium cladosporiodes Fres., Ulocladium botrytis Preus., 

Mycelia sterilia (dark), Mycelia sterilia (orange), Fusarium heterosporum Lin., 

Fusarium sp., W., Cylindrocarpon didymium Har. та ін.), які використані в 

дослідженнях в якості «антиподу» збудника туберкульозу [5]. 

Також, завдяки результатам штучного інфікування ясена звичайного 

шляхом ін’єкції  в стовбури суспензії добової культури мікроорганізмів (8,6–

9,97 КУО×мл-1) та шляхом внесення під корок  чистої бактеріальної культури  

(14,1–21,27 КУО×мл-1) (в умовах in vivo, так і in vitro) нами підтверджена 

бактеріальна етіологія туберкульозної патології та виділений збудник – 

фітопатогенна бактерія Pseudomonas syringae pv. savastanoi (Smith 1908) Young 

et. аl. 1978. [5]. 

Дослідження взаємовідносин між компонентів мікробіоти туберкульозної 

патології ясена підтверджує можливе застосування природних антагоністів як 

провідних агентів біоконтролю інтегрованого захисту ясена. Зокрема, 

мікроміцети Ulocladium botrytis і Cladosporium cladosporiodes, виділені з 

вегетативних і генеративних органів ясена звичайного, демонструють значну 

антагоністичну активність щодо збудника.  

Також експериментально встановлено, що бактерії роду Bacillus sp. здатні 

пригнічувати адгезію і виживання фітопатогенних P. syringae pv. savastanoi на 

поверхнях і в тканинах тест-рослин, елімінуючи популяцію патогена або 

зменшуючи її щільність з імовірною атенуцією властивостей, механізм якої 

вимагає подальших досліджень.  

Таким чином, патологія ясена звичайного є багатогранним явищем із 

взаємопов’язаними процесами інфекційної та неінфекційної природи, що 

характеризується різноманітною мікробіотою та складною фенотиповою 

мінливістю. Ізольований нами збудник – бактерія Pseudomonas syringae pv. 

savastanoi, демонструє патогенність на органах ясена. Виявлено елементи 

антагоністичних взаємозв’язків між компонентами різних систематичних і 

функціональних груп міко- і мікроорганізмів туберкульозної патології. 

Зокрема, ізольовані мікроміцети, виділені з органів ясена, характеризуються 

антагоністичною активністю щодо фітопатогенних бактерій, що свідчать про 

можливість використання даного явища в контексті механізмів позитивного та 

негативного зворотного зв’язку для розвитку засобів біозахисту лісових 

деревних рослин, від збудників інфекційних хвороб, у тому числі бактеріозів. 
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ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ: ПРИЧИНИ ТА ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Анотація. Лісова пожежа така ж стара, як і сам ліс. Це звичайне явище 

в навколишньому середовищі та частині природи. Хоча лісові пожежі діють як 

агент відновлення, змін і відіграють важливу роль у формуванні екосистем, але 

це може бути смертельним, руйнуючим середовище проживання дикої природи 

та деревини фактором, який забруднює повітря шкідливими викидами [1,2].  

Згідно зі звітом Держлісагенства України (2021), Україна має лісовий 

покрив близько 10,4 млн.га, із яких вкрито рослинністю 9,6 млн.га, що 

становить 15,9 відсотка загальної географічної території країни. Основна 

проблема лісових пожеж – це як правило, це віддалені, покинуті та некеровані 

ділянки, заповнені деревами, сухими та висохлими деревами листям, які 
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служать джерелом палива. Ці елементи утворюють високогорючий матеріал 

і являють собою ідеальний контекст для початку пожежі [5]. 

Annoationt.  The forest fire is as old as the forest itself. This is a common 

phenomenon in the environment and parts of nature. Although forest fires act as an 

agent of restoration, change and play an important role in the formation of 

ecosystems, it can be a deadly, destructive habitat for wildlife and wood, polluting 

the air with harmful emissions. 

According to a report by the State Forestry Agency of Ukraine (2021), Ukraine 

has a forest cover of about 10.4 million hectares, of which 9.6 million hectares are 

covered with vegetation, which is 15.9 percent of the total geographical area of the 

country. The main problem with forest fires is usually remote, abandoned and 

unmanaged areas filled with trees, dry and withered trees and leaves that serve as a 

source of fuel. These elements form a highly flammable material and are the ideal 

context for starting a fire. 

Ключові слова: лісова пожежа, верхова пожежа, низова пожежа, 

клімат, лісова підстилка. 

Key words: forest fire, top fire, bottom fire, climate, forest litter. 

Постановка проблеми. Типовий цикл лісових пожеж залежить від 

просторово-часових коливань рельєфу, клімату та складу підстилки, таку 

стадію лісових пожеж зазвичай називають стадією «поверхневої пожежі», яка 

потім призводить до збільшення полум’я, загорання сусідніх дерев і збільшення 

висоти горіння, стаючи таким чином «вогнем корони». 

Ведення лісового господарства на місцевому рівні здійснюють обласні 

управління лісового та мисливського господарства, які входять до сфери 

управління Державного агентства лісових ресурсів України та координуються 

його відповідним територіальним органом [1-4]. Відповідно до статистичних 

даних за десять років Держлісагенства в середньому щороку в Україні 

трапляється більше тисячі випадків лісових пожеж. 

Мета дослідження. Проаналізувати причини виникнення пожеж у лісах та 

оцінці їх впливу на навколишнє середовище. 

Результати досліджень. Загроза збільшення кількості й масштабів лісових 

пожеж постійно підсилюється у зв’язку із глобальним потеплінням і 

збільшенням посушливості клімату. Нині масштаби пошкоджень лісу вогнем 

дуже великі, хоча у світі активно впроваджуються сучасні технології 

прогнозування та супутникові системи виявлення займань у лісі. Проблема 

боротьби з лісовими пожежами особливо складна в країнах з великими 

просторами та малою щільністю населення (Австралія, Канада, США, РФ і 

т.д.). Навіть такі розвинені країни іноді не в змозі вчасно зупинити масштабні 

пожежі, що пошкоджують тисячі гектарів лісу, а іноді переходять на населені 

пункти [8].  

Причини лісових пожеж. Перелік причин виникнення пожеж у наших 
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лісах лежить у здійсненні людської діяльності навмисно чи ненавмисно. Нижче 

наведено деякі з причин лісових пожеж: 

а) в Україні більшість лісових пожеж навмисно та ненавмисно 

влаштовують безземельні сільські люди. Наприклад, у Північних частинах 

України практикується побічне користування лісом, яке і є основною причиною 

лісових пожеж; 

б) місцеві жителі спалюють лісову підстилку з різних традиційних та 

інших причин; 

в) ще одна з найважливіших причин лісових пожеж пов'язана з потребою в 

кормах для випасу тварин. Хоча, наявність постійних пасовищ або пасовищ є 

високою, але більша частина цієї площі практично позбавлена трави. Тому 

більшість потреб у випасі задовольняється з лісової зони шляхом розведення 

багать для виробництва продукції нові скиди трави в посушливий сезон. 

г) також призводить до розпалювання вогнища та відкритого спалювання 

сміття поблизу лісових масивів в окремих випадках лісові пожежі. 

e) деякі пожежі виникають природним шляхом внаслідок освітлення, 

грози, попадання блискавки, нагрів через розкинуті предмети, тощо. 

є) клімат пожежі (висока температура, низька вологість і висока швидкість 

вітру) та матеріал пожежі (листя та трава) є факторами, що прискорюють 

швидке поширення пожеж [10-11]. 

Вплив лісових пожеж на навколишнє середовище. Пожежа є основним 

фактором руйнування населених пунктів і часто спричиняє погіршення стану 

території внаслідок подальшої посилення ерозії. Якщо погода дуже суха або 

вітряна, пожежа згорає набагато швидше. Пожежа може бути як корисною, так і 

шкідливою для окремих людей видів, але вплив однієї пожежі не є таким 

екологічно значущим, як зміна протипожежного режиму. Пошкодження також 

може бути викликано димом.  

Деякі з наслідків лісових пожеж на с середовище перелічено нижче: 

а) одним з найважливіших екологічних наслідків горіння є посилення 

ймовірності подальшого горіння в наступні роки, коли відмерлі дерева падають 

на землю, відкриття лісу для висихання сонячним світлом і збільшення 

запальної суміші за допомогою збільшення пожежонебезпечних видів, таких як 

трави. Найбільш руйнівні пожежі зустрічаються в лісах, які раніше горіли 

(згарищах). 

б) лісові пожежі призводять до втрати цінних лісових ресурсів, деградації 

водозбору площі, втрати біорізноманіття і зникнення рослин і тварин та втрати 

для сільського господарства і садових культур. 

в) лісові пожежі мають великий вплив на фізичне середовище, включаючи 

ґрунтовий покрив, біорізноманіття, зміни клімату, лісова екосистема та 

соціально-економічна система.  

г) лісові пожежі призводять до втрати ресурсу поглинаючи вуглець та 
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збільшення відсотка CO2 в атмосфері.  

д) спалювання засохлого листя та сміття значною мірою сприяло 

виникненню лісових пожеж України, загальні втрати деревини в результаті 

наземних пожеж перевищують кілька мільйонів доларів на рік через 

сприйнятливість до пожеж через посуху [7, 10-11]. 

Висновки. Лісові пожежі є локальною проблемою з глобальним впливом, 

що може відбуватися частіше ніж у недавньому минулому через вплив 

підвищення температури та глобального потепління. Як популяції зростають із 

розширенням промислового розвитку на лісові зони та зміною клімату пожежні 

режими, ризик для громад та інфраструктури, ймовірно, зросте. Пустотливі 

пожежі, що виникли в селах поблизу лісових територій, є основними 

причинними факторами пожежі, отже, сенсибілізація людей та їх соціальне 

пробудження через різноманітні зустрічі з жителями села та інформаційні 

кампанії про негативні наслідки лісових пожеж на їх здоров'я, навколишнє 

середовище та деградацію природних ресурсів [8,12]. 
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СТРАДЧІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ЛІСОКОМБІНАТУ3 

 

Анотація. Проаналізовано розподіл соснових насаджень Страдчівського 

навчально-виробничого лісокомбінату за походженням, типами лісу, класами і 

групами віку та часткою сосни у складі деревостанів. Встановлено, що 

природні соснові ліси займають 47,3 % від загальної площі соснових 

деревостанів, а найбільш поширеними вони є у свіжому грабово-дубово-

сосновому сугруді. 

Annotation. The distribution of pine stands of the Stradch Training and 

Production Forest Enterprise by origin, forest types, age classes, age groups and the 

share of Scots pine in the stands was analyzed. It was found that natural pine forests 

occupy 47.3 % from the total area of pine stands, and they are most common in the 

fresh hornbeam-oak-pine forest type. 

Ключові слова: лісознавство, лісівництво, лісова таксація, сосна звичайна. 

Key words: forest science, silviculture, forest measurement, Scots pine. 

Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат (надалі ‒ СНВЛК) є 

відокремленим структурним підрозділом Національного лісотехнічного  

університету України. Він розташований західніше Львова на території 

Українського Розточчя. Унікальність рослинного біорізноманіття цього 

унікального географічного району висвітлено у численних працях низки 

вітчизняних та закордонних науковців. Проте лісові фітоценози зазнають 

постійних змін, що зумовлено природними процесами та господарською 

                                                
3 This study was undertaken within the framework of the „RESILPINE“ project, which was financially 

supported by the German Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) (Grant number: 28I-034-01). 
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діяльністю. Зважаючи на це, важливим питанням є актуалізація відомостей про 

лісовий фонд. Отримана актуальна інформація забезпечить правильне 

проектування різних лісогосподарських заходів та їх вчасне проведення. 

Особливу увагу необхідно приділити сосновим деревостанам, які займають 

найбільшу площу в СНВЛК. 

На території СНВЛК ліси формують понад 10 деревних видів. Проте 

детальний повидільний аналіз бази даних лісового фонду вказує, що сьогодні 

на території підприємства переважають деревостани з участю сосни звичайної, 

загальна площа яких становить 3773,5 га. Водночас варто відзначити, що в 

умовах підприємства зростають як чисті, так і змішані насадження з великою 

кількістю деревних видів у складі. Зважаючи на це, нами для розрахунку 

використано показники таксаційних виділів, де сосна звичайна представлена 

однією та більше одиницями у складі деревостану. 

Загалом у структурі соснових лісів підприємства 47,3 % площі займають 

природні лісостани і 52,7 % – штучно створені насадження. Лісові фітоценози з 

участю сосни звичайної ростуть у різних типах лісу, проте найпоширенішими 

вони є у свіжому грабово-дубово-сосновому сугруді (38,7 % площі соснових 

деревостанів). Значно менше соснових лісів росте в умовах вологого грабово-

дубово-соснового сугруду (13,6 %), свіжої грабово-соснової судіброви (12,4 %), 

вологої грабово-соснової судіброви (10,2 %), свіжого грабово-буково-соснового 

сугруду (9,8 %) та свіжого дубово-соснового субору (5,8 %). Частка інших типів 

лісу не перевищує 5 % площі природних соснових деревостанів. Штучні 

соснові насадження найбільшу площу займають також у свіжому грабово-

дубово-сосновому сугруді (44,1 %). Частка штучних соснових деревостанів в 

інших типах лісу є значно меншою: у вологому грабово-дубово-сосновому 

сугруді ‒ 14,0 %, у свіжому грабово-буково-сосновому сугруді ‒ 10,4 %, у 

вологій грабово-сосновій судіброві  ‒ 9,8 %.  

Аналіз вікової структури соснових деревостанів показав, що найстарші 

природні деревостани в умовах підприємства мають вік 170 років. Натомість 

штучні соснові насадження характеризуються максимальним віком 120 років. У 

віковій структурі природних соснових лісів найбільшу частку за площею 

займають деревостани класів віку від 71-80 років до 121-130 років. У штучних 

соснових насадженнях найбільшу площу займають деревостани у класі віку 11-

20 років (тобто створені лісові культури після проведення суцільнолісосічних 

рубок). Результати аналізу за групами віку показали, що у природних соснових 

деревостанах приблизно рівні площі займають середньовікові, пристигаючі та 

стиглі насадження (у межах 30-35%). Серед штучних соснових насаджень  

суттєву перевагу за площею мають молодняки та середньовікові деревостани, 

частки яких становлять 44,6 % та 40,7 % відповідно. Загалом у віковій 

структурі деревостанів з участю сосни звичайної на підприємстві 

спостерігається нерівномірний розподіл між групами віку. Зокрема,  



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

97 

 

 

переважають середньовікові соснові ліси, частка яких становить 38,1 %. Частка 

пристигаючих деревостанів і молодняків є приблизно однаковою і становить 

22,8 % та 24,4 % відповідно. Незначна частка площ припадає на стиглі 

насадження – 14,4 %, а перестійні деревостани з участю сосни звичайної 

займають лише 0,3 %. 

На основі повидільної бази даних нами проаналізовано структуру 

насаджень з участю сосни звичайної за складом деревостану. Встановлено, що 

в природних лісостанах сосна звичайна представлена здебільшого в складі 

деревостану 1-2 та 8-10 одиницями. Зокрема, найбільшу площу займають 

насадження з однією одиницею цього виду в складі деревостану. Близько 18 % 

природних соснових лісів мають у складі деревостану 8 одиниць сосни, а 

четвертина лісів мають у складі деревостану 9-10 одиниць сосни звичайної. 

Натомість штучним сосновим насадженням притаманний рівномірний розподіл 

площ з часткою сосни у складі від 5 до 10 одиниць (приблизно по 12 %). 

Звичайно, що склад штучних соснових насаджень залежить, насамперед, від 

складу лісових культур. Проте така тенденція вказує, що в соснових 

насадженнях успішно відбувається природнє поновлення інших деревних видів. 

Загалом на підприємстві модальними є ліси, які мають у своєму складі 8-10 

одиниць сосни звичайної.  

Висновки. Охарактеризовані лісівничо-таксаційні показники соснових 

деревостанів СНВЛК не є вичерпними і не дають повноцінної інформації про 

фактичну продуктивність та санітарний стан соснових деревостанів. Зважаючи 

на це, нами підібрані ділянки для проведення подальших наукових досліджень. 

На цих ділянках закладено постійні та тимчасові пробні площі з використанням 

сучасних вимірювальних приладів. Пробні площі закладено у модальних 

соснових деревостанах віком від 18 до 145 років. Отримані результати дадуть 

змогу виконати моделювання таксаційних показників соснових деревостанів та 

їх порівняння з нормативами, а в подальшому будуть слугувати основою для 

розробки проекту лісогосподарських заходів щодо підвищення якості, 

продуктивності та біологічної стійкості соснових лісів СНВЛК. 
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ВВЕДЕННЯ ПІДНАМЕТОВИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ ВПЛИВ НА ҐРУНТОВІ 

УМОВИ ПРИМІСЬКИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Анотація. Наведено важливість застосування піднаметових культур 

для використання їх в умовах приміських лісів Київщини. Здійснено оцінку 

щільності ґрунту у соснових деревостанах Боярського лісництва ВП «Боярська 

ЛДС» НУБіП України у піднаметових культурах та можливість їх 

застосування для підвищення продуктивності приміських лісів Київщини. 

Аnnotation. The importance of using sub-tent crops for their use in the 

suburban forests of Kyiv region is given. Estimation of soil density in pine stands of 

Boyarka forestry of SE "Boyarka FRS" of NULES of Ukraine in sub-tent crops and 

possibility of their application for increase of productivity of suburban forests of Kyiv 

region is carried out. 

Ключові слова: сосна звичайна, щільність ґрунту, лісова підстилка, 

біологічна продуктивність. 

Key words: Scots pine, soil density, forest litter, biological productivity. 

 

Створення піднаметових культур – це один з ефективних заходів, 

спрямований на підвищення продуктивності малоцінних лісових насаджень 

(рідколісся, низькоповнотні насадження, чисті прості біологічно нестійкі 

деревостани та інші лісові ділянки), що не повною мірою виконують лісівничі й 

екологічні завдання. 

Основною функцією цього фітомеліоративного заходу є: підвищення 

родючості ґрунтів, покращення мікрокліматичних умов і збільшення на їх 

основі приросту дерев, кормової бази дикої фауни, тобто забезпечення повного 

і ефективного використання площ лісового фонду і відновлення втраченої так 

званої лісової обстановки. Піднаметові культури широко використовують у 

лісах зелених зон з метою підвищення їх декоративних властивостей, для 

посилення захисної ефективності насаджень першої групи, збагачення кормової 

бази дикої фауни у мисливських господарствах і для підвищення стійкості та 
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продуктивності малоповнотних деревостанів різного призначення. За їх 

створення надзвичайно важливого значення набуває правильний добір 

деревних видів, які повинні бути стійкими у специфічних лісорослинних 

умовах. Приживлюваність і збереження піднаметових культур багато в чому 

залежить від якості садивного матеріалу й агротехніки їх створення [2].  

Створення піднаметових культур дозволяє підвищити родючість ґрунтів, 

покращити мікрокліматичні умови, збільшити приріст дерев. Водночас у 

короткий термін формується густий покрив, під яким практично повністю 

зникає трав’яна і чагарникова рослинність, що має велике значення у боротьбі 

із задернінням ґрунту [5]. Також піднаметові культури сприяють підвищенню 

продуктивності, біологічної стійкості та естетичної цінності приміських 

насаджень шляхом їх садіння під намет тіньовитривалих ґрунтополіпшуючих 

деревних видів [3].  

Найбільш доцільно піднаметові лісові культури створювати у молодняках 

повнотою 0,3–0,5 та коли внаслідок зріджування або відсутності другого ярусу 

вони не можуть сформувати високопродуктивні деревостани [5]. Досвід 

показує, що садіння варто проводити у чистих насадженнях, які ростуть на 

багатих, добре зволожених ґрунтах [1]. 

Про доцільність використання піднаметових культур для підвищення 

продуктивності лісів свідчать дослідження, за яких шляхом введення листяних 

деревних видів під наметом соснових насаджень, створено 747 га піднаметових 

культур з використанням дуба звичайного, дуба північного, липи серцелистої, 

клена-явора та ліщини. На сьогоднішній день ці культури мають вік 35–40 

років і достовірно підтверджують значний позитивний вплив цих деревних 

видів на продуктивність соснового ярусу та виконання ними рекреаційних і 

оздоровчих функцій [4]. 

Нами досліджено вплив піднаметових культур дуба звичайного, дуба 

червоного і ліщини звичайної на щільність ґрунту у Боярському лісництві ВП 

«Боярська ЛДС» НУБіП України. 

Введення дуба червоного, порівняно з чистими культурами сосни 

(контроль), підвищує вміст гумусу, фосфору та калію у ґрунті. З його 

органічним опадом у ґрунт повертається менше поживних речовин, ніж 

поглинається корінням [5]. Що ж до дослідження щільності (твердості) ґрунту, 

то у зазначених піднаметових культурах на глибині до 10 см у варіанті з дубом 

червоним цей показник найвищий (табл.).  

Щільність ґрунту у соснових деревостанах Боярського лісництва  

ВП «Боярська ЛДС» НУБіП України з піднаметовими культурами 

№ 

кв. 

№ 

вид. 

Склад насадження Щільність ґрунту, 

кгс/(см2)-1 

61 5 І ярус 10Сз/ІІ ярус 10Дч 8,3±0,23 

62 6 І ярус 10Сз/ІІ ярус 10Дз 5,6±0,29 
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77 4 10 Сз (під наметом ліщина звичайна) 7,9±0,32 

63 17 10Сз+Мдє(контроль) 9,8±0,45 

 

Вищі показники щільності ґрунту виявили лише у корінних соснових 

деревостанах з домішкою модрини європейської, що слугували контролем. При 

цьому лісовий опад дуба червоного в піднаметових культурах відіграє 

непересічну роль у формуванні лісової підстилки насаджень, оскільки вони 

добре затінюють поверхню ґрунту, зменшуючи розростатися злакової і 

трав’яної рослинності та зменшують конкуренцію підросту і підліску.  

Піднаметові лісові культури були створені під наметом 40–70-річних 

розріджених деревостанів, чергуванням з дворядними насадженнями сосни 

звичайної  2–3-х рядів дуба звичайного та іншими листяними деревними 

видами. За результатами такого експерименту були сформовані рекомендації зі 

створення в умовах свіжих суборів сосняків 40-річного віку.  Вказані схеми 

змішування деревних порід варто застосовувати для штучного лісовідновлення 

Київського Полісся [6]. 

Встановлено, що піднаметові культури дуба звичайного в соснових 

насадженнях зменшують твердість ґрунту, його кислотність, збільшують вміст 

гумусу, підвищують біологічну активність ґрунту, прискорюють процес 

перегнивання органічної речовини підстилки, сприяють заселенню 

едафобіонтами, що суттєво впливає на ріст, розвиток, біологічну 

продуктивність корінних соснових деревостанів. 

Також цікавими є дослідження [3] із введення ялини у ряди, де було 

здійснено ущільнення ґрунту у свіжих багатих суборах. В таких умовах вона 

росте  менш інтенсивно, ніж сосна й основна кількість її саджанців випадає з 

культур у віковій групі молодняків, як це сталося у 2016 р. під час 

проріджування. Ялина, яка була висаджена в буферних рядах з розміщенням 

рядів через 1,5 м, майже вся випала до 40-річного віку. Поодинокі її саджанці 

збереглись у тих місцях, де випала сосна або саджанці останньої мали меншу на 

1,2–1,5 м висоту і ялину не затінювали. 

Створення піднаметових лісових культур – ефективний лісокультурний 

захід, що підвищує продуктивність малоцінних лісових насаджень. Витісняючи 

із низькоповнотних насаджень злакову трав’яну рослинність, прискорюючи 

інтенсивність розкладання органічної маси в ґрунті, а також сприяють 

підвищенню його родючості, а отже, більш швидкому росту дерев І ярусу. 

Використовуючи фітомеліоративну дію піднаметових культур, можна 

підвищити загальну продуктивність і репродуктивну довговічність старих 

насаджень зелених зон і одночасно покращити рекреаційні властивості лісу. 

Піднаметові культури в середньовікових насадженнях експлуатаційних 

лісів устигають сформувати до головних рубань від 40–70 до 100–200 м/га 
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деревини, яку можна використати для виготовлення малих сортиментів, в 

якості технічної сировини, а хвойні види під час заготівлі «новорічних ялинок». 

Отже, з метою підвищення естетичних та рекреаційних 

властивостей соснових насаджень приміських лісів доцільно вводити 

піднаметові культури з тіньовитривалих листяних деревних видів (дуб 

звичайний, дуб червоний, ліщина, тощо). Однак, варто наголосити, що дуб 

червоний необхідно уводити у корінні соснові деревостани до 40-річного віку. 

Саме в цей період доцільно створювати піднаметові культури, оскільки вони 

виявляють найкращі ростові та якісні показники. 
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ДОСВІД ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ І 

ЗАБОЛОЧЕНИХ ЗЕМЛЯХ 

В УМОВАХ ІГНАТПІЛЬСЬКОГО ЛІСНИЦТВА  

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОВРУЦЬКЕ ЛГ» 

 

Анотація. Проаналізовано аспекти проведення лісовідновлення, що 

застосовуються на перезволожених та заболочених землях в умовах 

Ігнатпільського лісництва Державного підприємства «Овруцьке лісове 

господарство». Проаналізовано ефективність лісовідновлювальних прийомів, 

що застосовуються з метою заліснення перезволожених, а також заболочених 

земель в умовах Житомирського Полісся. Обгунтовано елементи проведення 

лісовідновлення сосни звичайної, берези повислої, вільхи чорної, осики звичайної 

як основних лісоутворюючих порід в умовах надмірно зволожених та 

заболочених земель. Встановлено, що при проведенні лісовідновлення на 

перезволожених та заболочених землях в лісорослинних умовах В4,-С5 34 

кварталу 6 виділу Ігнатпільського лісництва, в більшості випадків 

формувались молодняки м’яколистяних порід, таких як береза повисла, вільха 

чорна, осика звичайна. Сосна звичайна d деревостанах на перезволожених та 

заболочених землях складала не більше чотирьох одиниць. Якісний склад таких 

насаджень при проведенні лісопатологічного моніторингу було визнано не 

задовільним через значний відсоток ураження шкідниками і хворобами. 

Зважаючи на те, що частка участі сосни звичайної в широколистяних 

насадженнях є достатньою для можливості формування господарсько-ціних 

насаджень,тому до віку стиглості можуть бути рекомендовані рубки догляду, 

з метою покращення породного складу насаджень на перезволожених та 

заболочених грунтах, а також створення оптимальних умов для збільшення 

приросту деревини по її запасу. 

Annoationt. Aspects of reforestation applied on wetlands and wetlands in the 

conditions of Ignatpil forestry of the State Enterprise «Ovruch Forestry» are 

analyzed. The efficiency of forest regenerative methods used for afforestation of 

wetlands and wetlands in the conditions of Zhytomyr Polissya is analyzed. Elements 

of reforestation of Scots pine, hanging birch, black alder, aspen as the main forest-
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forming species in the conditions of excessively moist and wetlands have been 

substantiated. It was found that during reforestation on wet and swampy lands in 

forest vegetation conditions B4,-C5 34 quarter 6 of the Ignatpil forestry, in most cases 

young young softwood species were formed, such as hanging birch, black alder, 

black alder, aspen. Pine stands in wetlands and wetlands was no more than four 

units. The qualitative composition of such plantations during forest pathological 

monitoring was considered unsatisfactory due to the significant percentage of pests 

and diseases. Given that the share of Scots pine in deciduous plantations is sufficient 

to enable the formation of economically valuable plantations, so before the age of 

maturity may be recommended care cuttings to improve the species composition of 

plantations on wet and swampy soils, as well as creating optimal conditions for 

increasing increase in wood stock. 

Ключові слова: ліс, болота, сосна звичайна, береза повисла, вільха чорна, 

перезволожені землі, лісовідновлення, коефіцієнт лісовідновлення, 

продуктивність. 

Key words: forest, swamps, Scots pine, hanging birch, chora alder, wetlands, 

reforestation, reforestation rate, productivity. 

Постановка проблеми. Лісова законодавча база України, спрямована на 

забезпечення раціонального та невичерпного використання лісів [1]. Одна з 

головних її умов - забезпечення своєчасного, розширеного та якісного 

відновлення площ після проведення лісогосподарських заходів і створення 

продуктивних лісових насаджень. На успішність проведення 

лісовідновлювальних заходів, передусім впливає цілий ряд факторів 

природного та антропогенного характеру, так званих лісоексплуатаційних [2], 

зокрема - лісорослинні умови, технологія, що використовується при 

лісовідновленні, механізовані засоби, спосіб очищення лісосік, розміри лісосік, 

сезон проведення лісовідновлювальних робіт, дотримання лісівничих вимог, 

тощо. Природно-кліматичні умови, лісорослинні умови та тип лісу, мають 

значний вплив на відновлення ділянок після проведення рубок [3]. Загально 

відомо, що найбільш сприятливі умови для природного відновлення хвойних 

порід створюються в типах лісу А1-2, В1-2, С1-2 [4]. Найбільш проблемним на 

сьогоднішній день є проведення відновлення вирубаних і загиблих соснових, 

березових, дубових, вільхових, осикових насаджень у мало сприятливих 

умовах, і особливо на заболочених ділянках. Лісовідновлення в умовах 

Ігнатпільського лісництва Державного підприємства «Овруцьке лісове 

господарство» проводилось на ділянках з молодняками сосни звичайної, берези 

повислої, вільхи чорної, осики звичайної на етапі формування стійких деревних 

насаджень 15-40 річного віку, що географічно відноситься до зони 

Центрального Полісся [5]. В процесі проведення наших досліджень, акцент 

зосереджувався на сосняках типів С3-С4, що знаходились в 34 кварталі 6 виділі 

Ігнатпільського лісництва ДП «Овруцьке ЛГ». В основу досліджень було 
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покладено матеріали лісовпорядкування по Державному підприємству 

«Овруцьке лісове господарство», що затверджені наказом Державної агенції 

лісових ресурсів України від 11.08.2017 № 432. 

Результати досліджень. Дослідження по вивченню ефективності 

проведення лісовідновлення на перезволожених та заболочених ділянках 

проводили з урахуванням глибини залягання грунтових вод, а також наявності 

оглеєного горизонту. Для цього, в умовах 34 кварталу 6, 8, 16, 21 виділів було 

проведено грунтові обстеження шляхом розкопування шурфів. В результаті 

досліджень нами було встановлено, що на досліджуваних ділянках 

переважають дерново-середньо підзолисті слабо оглеєні торфові лісові грунти з 

глибиною залягання глеєвого горизонту в межах 70-90 см., а грунтових вод, в 

межах 50 см від поверхні. Для більш об'єктивних і репрезентативних 

результатів досліджень, як розрахункова одиниця нами використовувався не 

таксаційний виділ, а одиниця площі лісовідновлення, зокрема 1 га. Відмінною 

особливістю формування насаджень в умовах перезволожених грунтів 

лісорослинних умов С4-5 є низька продуктивність лісів, що виражається таким 

показником, як клас бонітету. Схема розподілу насаджень за класами бонітету 

наведена на рис. 1. 

28 %

21 %

51 %

1

2

28%-5 клас

21%-3 клас

51%-4 клас

 
Рис. 1. Розподіл насаджень за класами бонітету в умовах досліджуваних 

ділянок Ігнатпільського лісництва ДП «Овруцьке ЛГ» 

 

Домінуючими породами насаджень 2-го класу віку, в умовах С3, - С4 є 

сосна звичайна і береза повисла (таблиця 1). При проведені досліджень ми 

встановили, що природне походження мають > 2% соснових насаджень. Тобто, 

на момент настання середньовікового періоду розвитку деревостану, соснові 

насадження внаслідок природних процесів лісовідновлення практично не 

формуються. 
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Таблиця 1 

Розподіл площ лісовідновлення в умовах перезволожених і заболочених 

грунтів Ігнатпільського лісництва (середнє за 2019-2021 роки) 

Категорія лісових земель 
Домінуюча порода / га. 

Всього: 
сосна звичайна береза повисла 

природне поновлення 18 1632 1650 

лісові культури 968 - 968 

Всього: 986 1632 2618 

НІР005 1,23 1,12 1,08 

 

В процесі досліджень нами було встановлено, що якість лісових 

насаджень із закінченим формуванням складу та структури встановлюють за 

показниками кількості наявних у насадженні основних (цільових) порід, частці 

їх участі у загальному складі насадження [6]. В умовах 34 кварталу 6 виділу 

Ігнатпільського лісництва при постійному надмірному зволоженні, а в окремих 

випадках і часткового заболочення, мінімальна частка участі у складі 

насаджень головних порід дорівнює 5 одиницям. [7]. Результати обстежень 

досліджуваних нами ділянок наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Оцінка якісного складу насаджень сосни звичайної на 

перезволожених грунтах в умовах Ігнатпільського лісництва 

ДП «Овруцьке ЛГ» (середнє за 2019-2021 роки) 

Якісний склад 

насадження 
Не задовільні: Задовільні: 

коефіцієнт участі у складі 

насадження головної 

породи 

3Сз 
3Сз 

1Бп 
4СЗ 

3Сз 

2Бп 

4Сз 

1Бп 

4Сз

2Бп 

4Сз

3Бп 
10Сз 

площа насаджень, га 82 175 187 341 46 18 79 40 

площі з різною 

ефективністю, га 
444 524 

% 45,9 54,1 

НІР005 1,24 1,21 1,13 1,25 1,12 1,01 1,22 1,14 

 

В результаті проведення лісовідновлення на перезволожених землях 

шляхом створення лісових культур, майже в половині випадків сформувалися 

листяні молодняки з часткою участі хвойних порід у складі не більше 4 

одиниць, відповідно якість таких насаджень може бути визнано незадовільною. 

Одним з найбільш об’єктивних критеріїв оцінки рівня лісовідновлення на 

ділянці що досліджується, є коефіцієнт ефективності лісовідновлення 

(Кеф.ліс.від.), що дорівнює відношенню площі молодняків, введених у 
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категорію господарсько-цінних насаджень, до загальної площі лісовідновлення. 

У нашому випадку він становить: Кеф.ліс.від 524/968=0,54 

Ми констатуємо той факт, що отримана величина коефіцієнта 

лісовідновлення дуже низька. Таким чином, проведення заходів із штучного 

лісовідновлення в умовах перезволожених і заболочених грунтів Ігнатільського 

лісництва ДП «Овруцьке лісове господарство» можна визнати незадовільним. 

Але, так як частка участі хвойних порід, зокрема сосни звичайної у м'яко-

листяних насадженнях достатня для можливості формування господарсько-

цінних насаджень до віку стиглості, то може бути рекомендовано проведення 

рубок догляду, спрямованих на поліпшення породного складу, шляхом 

реконструкції м'яколистяних насаджень у хвойні, та створення умов збільшення 

приросту по запасу. 

Повнота і запас - важливі таксаційні показники. При проведенні 

досліджень ми встановили, що 95% насаджень штучного походження в умовах 

перезволожених і заболочених грунтів мають повноти 0,5-0,7 (рис. 2). За цим 

показником лісовідновлення ділянок з повнотою 0,4-0,6 (>5%) мають 

задовільну якість. Насаджень з повнотою меншою за нормативну (>0,4) у на 

ділянках, що досліджувались відсутні. 

 

 
Рис. 2. Розподіл площ насаджень в умовах Ігнатпільського лісництва 

ДП «Овруцьке ЛГ» на перезволожених і заболочених ділянках 

за повнотами (середнє за 2019-2021 роки). 

 

Результатами наших досліджень було встановлено, що частка хвойних порід на 

перезволожених і заболочених землях у відсотковому відношенні складає 46% 

від загального запасу, а частка м'яколистяних - 54% відповідно (таблиця 3). 
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Таблиця 3 

Розподіл запасу в розрізі лісоутворюючих порід після проведення 

лісовідновлення на перезволожених і заболочених грунтах 

в умовах Ігнатпільського лісництва ДП «Овруцьке ЛГ» 

(середнє за 2019-2021 роки) 

Лісоутворюючі 

породи 
Загальний запас, (А) 

% 

від загального запасу 

сосна звичайна 7673 23 

береза повисла 29309 58 

осика біла 1695 3 

вільха чорна 600 16 

Всього: 39277 100 

НІР005 1,24 - 

Результати наших досліджень свідчать про те, що запас хвойних порід у 

молодняках штучного походження нижчий, ніж м'яколистяних. Цей факт також 

говорить про недостатню результативність штучного лісовідновлення на 

перезволожених і заболочених гругнтах в досліджуваних умовах. Ми 

визначили, що середній запас на одиницю площі досліджуваних нами 

насаджень штучного походження на перезволожених і частково заболочених 

грунтах в умовах С3,-С4 становить 63,1 м3/га. 

Висновки: 

1. Встановлено, що на досліджуваних ділянках переважають дерново-

середньо підзолисті слабо оглеєні лісові грунти з глибиною залягання глеєвого 

горизонту в межах 70-90 см., а відповідно грунтових вод в межах 50 см від 

поверхні. 

2. Визначено, що домінуючими породами в насадженнях 2-го класу віку в 

умовах С3, С4 Ігнатпільського лісництва ДП «Овруцьке ЛГ» є сосна звичайна і 

береза повисла 3-го та 4-го класу бонітету. 

3. Підтверджено, що в умовах 34 кварталу 6 виділу Ігнатпільського 

лісництва при постійному надмірному зволоженні, а в окремих випадках і 

заболоченні, мінімальна частка участі у складі насаджень головних 

лісоутворюючих порід дорівнює 5 одиницям. 

4. Доведено, що проведення заходів із штучного лісовідновлення в умовах 

перезволожених і заболочених грунтів Ігнатільського лісництва ДП «Овруцьке 

лісове господарство» можна визнати незадовільним, так як коефіцієнт 

ефективності лісовідновлення становить 0,54. 

5. При проведенні досліджень ми встановили, що 95% насаджень 

штучного походження в умовах перезволожених і заболочених грунтів мають 

повноти 0,5-0,7. 

6. Результатами досліджень було встановлено, що частка хвойних порід на 

перезволожених і заболочених землях у відсотковому відношенні складає 46% 
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від загального запасу, а частка м'яколистяних – 54% відповідно. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗМНОЖЕННЯ ФУНДУКА В УМОВАХ in vitro 

 

 Проведено роботи з клонального мікророзмноження фундука в умовах in 

vitro. У процесі культивування експлантів визначено оптимальні концентрації 

мінеральних речовин у складі поживного середовища, досліджена ефективність 

речовин антибактеріальної та фунгіцидної дії у складі препаратів, встановлено 

вплив різних комбінацій ауксинів, цитокінів та співвідношень  їх концентрацій 

на морфогенетичну активність експлантів. 

 Фундук, культура in vitro, експланти, клональне мікророзмноження, 

морфогенез, поживне середовище, фунгіцидні речовини, рослини-регенеранти. 

Works on clonal micropropagation of hazelnuts in vitro were carried out. In the 

process of explant cultivation, the optimal concentrations of minerals in the nutrient 

medium were determined, the effectiveness of antibacterial and fungicidal substances 

in the composition of drugs was studied, the influence of different combinations of 

auxins, cytokines and their concentrations on morphogenetic activity of explants was 

established. 

Hazelnuts, culture in vitro, explants, clonal micropropagation, morphogenesis, 

basal medium, fungicides, regenerating plants. 

Вегетативне розмноження сортів фундука (Coryllus maxima Mill.) – 
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основний спосіб отримання якісного селекційного матеріалу. Найбільша 

частина  клонових нащадків цінних сортів отримується за допомогою декількох 

способів: розмноження відсадками, весняне живцювання, поділ кущів, 

щеплення, тощо [5]. Але вони потребують великих площ та складного 

агротехнічного догляду і, до того ж, часто залежать від погодних умов. У нашій 

країні при виробництві сортового садивного матеріалу фундука методи 

клонального мікрозмноження (КМ), використовують зараз, скоріше як 

альтернативу, але вони вже здатні конкурувати з точки зору якості та кількості 

матеріалу і, таким чином, зниження собівартості. Це є однією з причин, чому у 

багатьох країнах для розмноження господарсько-цінних деревних порід все 

частіше застосовуються саме культури  in vitro. З точки зору кількості продукції 

технології розмноження in vitro горіхоплідних культур можуть бути 

великомасштабним виробництвом садивного матеріалу [4]. 

Існує декілька типів клонального мікророзмноження [1, 5]. Обраний нами 

спосіб КМ шляхом активації розвитку існуючих меристем на вихідному 

експланті, що вводиться до культури  in vitro та паралельного його вкорінення, 

з одного боку спрощений, у порівнянні з іншим методом КМ, схожим за типом 

експлантів, що вводять до культури, а саме, індукції виникнення адвентивних 

бруньок на експланті, оскільки виключає стадії виникнення адвентивних 

бруньок, їхнього росту та формування мікропагонів з подальшим їх 

розмноженням шляхом мікроживцювання та вкоріненням, а значить не 

потребує великої кількості пассажів з багатократною зміною поживних 

середовищ. Але, з іншого боку, на даний момент складність цього способу 

полягає в тому, щоб, по перше, досягти асептичних умов при введенні у 

культуру та довгостроковому культивуванні зразків, отриманих з септичних 

материнських рослин, щоб запобігти подальшій бактеріальній та грибковій 

контамінації, а, по-друге, у підборі збалансованого гормонального складу 

середовища культивування, здатного забезпечити швидкий подвійний 

морфогенез, тобто, ініціювання паралельних процесів ризогенезу та 

пагоноутворення з меристеми пазушної бруньки. Оскільки, за повільних темпів 

органогенезу збільшується вірогідність розвитку сапрофітних грибів, а  

стимулювання одного з процесів морфогенетичного розвитку може призвести 

до пригнічення іншого. 

На базі лабораторії селекції УкрНДІЛГА з метою вдосконалення 

технології КМ фундука та оптимізації окремих стадій клонування було 

проведено експерименти з: 

- підбору оптимальної концентрації макро, мікроелементів у складі 

поживного середовища; 

- вивчення впливу на життєздатність та морфогенетичну активність 

експлантів окремих речовин-стерилізантів та визначення препаратів, що 

виявляють низьку токсичність та високий рівень фунгіцидної активності; 
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- вивчення впливу на морфогенетичну активність експлантів різних 

комбінацій ауксинів та цитокінів у процесі культивування на різних етапах 

їхнього розвитку . 

В якості експлантів було використано фрагменти нездерев’янілих пагонів 

з однією пазушною брунькою довжиною 20-25 мм,  двох сортів селекції 

УкрНДІЛГА - ‘Велетень’ та ‘Харків-4’ [3]. 

Культивування здійснювали за стандартних умов, на середовищі WPM 

(McCown Woody Plant Medium) зі зменшеною на 50% та 75% концентрацією 

макро- та мікроелементів, але зі збереженням стандартного складу інших 

компонентів середовища. Визначали життєздатність експлантів після 15-ти діб 

культивування. 

 Для поверхневої обробки фрагментів живців перед введенням їх до 

стерильних умов культури in vitro вперше використовували наступні 

антисептичні речовини: 0,05% розчин препарату «Мирамистин», 0,025%  

розчин препарату «Горостен», 0,1% розчин препарату «Флуомізин», 0,5% 

розчин препарату «Лізоформін 3000». Визначали життєздатність та відсоток 

контамінованих рослин після 5-ти та 15-ти діб культивування відповідно. 

В процесі прямого органогенезу мікроживців вивчали вплив на процеси 

регенерації експлантів композицій наступних фітогормонів з групи цитокінів та 

ауксинів, а саме: індол-3-масляної кислоти (ІМК), індол-3-оцтової кислоти 

(ІОК), 1-нафтилуксусної кислоти, 6-бензиламінопурину (БАП), кінетину [2]. 

Визначали кількість отриманих клонів із коренем та живою, не пошкодженою 

брунькою, або утвореним de novo мікропагоном. 

Висновки 

 1. У процесі культивування було визначено оптимальну концентрацію 

складових речовин поживного середовища WPM. Продемонстровано високу 

життєздатність експлантів (98%) при використанні середовища зі зменшеною 

на 75% концентрацією мінеральних компонентів. 

2. У процесі знезараження живців було продемонстровано високу 

фунгіцидну активність препарату «Лізоформін-3000». Через 15 діб 

культивування частка рослин без ознак контамінації була у межах 83-92%. 

Препарат «Мирамистин» також виявляв фунгіцидну активність - 67-71% не 

заражених експлантів. 

3. Найбільший відсоток рослин-регенерантів було отримано при 

застосуванні комбінацій:  ІМК (0,5 мг/л) + БАП (0,1 мг/л) – 80-88%; ІМК (2 

мг/л) + БАП (0,2 мг/л) – 93-96%; ІМК (5 мг/л) + БАП (0,4 мг/л) – 82-89%; ІМК 

(0,2 мг/л) + НУК (0,2 мг/л) – 73-85%. 
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ ДУБА 

СЕЛЕКЦІЇ К.П. БАДАЛОВА У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Анотація. Надані результати комплексного оцінювання міжвидових 

гібридів дуба К. П. Бадалова, обстежених восени 2021 року. Засвідчена 

перспективність для степового лісорозведення наступних гібридів: Q. 

Komarovii х Q.Timiriasevii; Q.petraea х Q.Timiriasevii, Q.petraea х Q.macranthera 

та Q. Komarovii х Q.Wyssotzkyi. Запропоновано розмножити кращі екземпляри 

перспективних варіантів насінням і вегетативно та створити клонову насінну 

плантацію і випробні культури.   

Annotation. The results of a complex assessment of interspecific hybrids of oak 

K. P. Badalov, what were investigated  in autumn 2021, are presented. The prospects 

for steppe afforestation the following hybrids are proved: Q. Komarovii x 

Q.Timiriasevii; Q.petraea x Q.Timiriasevii, Q.petraea x Q.macranthera and Q. 

Komarovii x Q.Wyssotzkyi. The best individual of promising variants was proposed to 

propagate by seed and vegetative way and create a clonal seed orchard and progeny 

test. 
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Інтенсивний розвиток гібридизаційного напрямку селекції 

сільськогосподарських рослин на початку минулого століття став поштовхом 

для розгортання подібних робіт у лісовій селекції. Так, О. І. Колєсніковим [1], 

А. П. Єрмоленко [4] та C. C. П'ятницьким [2] у 30 роки були розпочаті роботи з 

міжвидової гібридизації дуба в Україні. У США в той самий період такі 

дослідження були започатковані E. J. Schreiner [3]. Також відомі роботи з 

гібридизації дуба, проведені у США (Gale, 1955), в Угорщині (Geschwind, 

1876), Португалії (Ness, 1927; Natividade, 1936), Німеччині (Dengler, 1941) [4], в 

Україні – Н. І. Давидовою [5] та І.Н. Гегельським [6]. І.Н. Гегельським було 

одержано гібридні рослини від трьох варіантів схрещувань: дуб боярський (Q. 

borealis Michx. x Q. phellos L.), дуб український (Q. macrocarpa Michx. x Q. 

robur L.) та дуб київський (Q. petraea ssp. Iberica (Stev.) Krassiln. x Q. 

hartwissiana Stev.). Вивчення потомств цих гібридів показало, що вони 

вирізняються високою інтенсивністю росту та високою стійкістю до 

борошнистої роси [6].  

Осередком робіт з міжвидової гібридизації дуба в Україні з 30-х років XX 

століття був Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр (ДСДЛЦ) 

«Веселі Боковеньки» у Кіровоградській області, де працювали А. П. Єрмоленко 

і C. C. П'ятницький. За результатами вивчення гібридів C. C. П'ятницького 

виявлено найбільш перспективні з них – дуб Тімірязєва (Q. macranthera × Q. 

macrocarpa), дуб Комарова (Q. macranthera × Q. alba), дуб Мічуріна (Q. 

macranthera × Q. borealis maxima), дуб Висоцького (Q. macranthera × Q. robur) 

[2, 7], які включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

використання в Україні. 

Саме на території ДСДЛЦ і були зосереджені колекції гібридних рослин та 

проводили їх дослідження у наступні роки [7, 8]. У 90-ті роки минулого 

століття роботи з міжвидової гібридизації дуба тут були продовжені 

К. П. Бадаловим [4]. Як батьківські форми, крім різних видів дуба, були 

використані кращі гібриди С. С. П'ятницького та А. П. Єрмоленко.  

За результатами міжвидових схрещувань дуба у 1990 р. К. П. Бадаловим 

було отримано жолуді від 23 схем. Жолуді були висіяні на розсаднику і у 1993 

році 2-річні сіянці були висаджені на плантацію міжвидових гібридів з 

розміщенням садивних місць 4 х 5 м. ТЛУ – D1. Всього було висаджено від 1 до 

32 рослин різних варіантів.  

У даній роботі представлені результати комплексного оцінювання 

міжвидових гібридів дуба селекції К. П. Бадалова, обстежених восени 2021 

року, коли біологічний вік рослин становив 31 рік. 
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На час обстеження у 8 варіантах збереглося від 1 до 24 рослин. Були 

визначені висота, діаметр, діаметр крони, стан, прямизна стовбура, стан та  

наявність репродукції для кожного дерева. Комплексне оцінювання проведено 

на основі середніх показників висоти, діаметру, перевершень над середніми 

показниками по плантації, частки дерев з прямими стовбурами, індексу стану та 

репродукційної здатності гібридів. Комплексне оцінювання здійснювали за 

сумою балів для названих вище п’яти показників [9].  

Середні показники висоти гібридів від певних схем схрещувань 

становили від 3,5 до 13, 0 м, а діаметра стовбура – від 5,7 до 29,6 см. Істотних 

відмінностей за показниками росту відносно середнього по ділянці (контроль) 

не виявлено, за виключенням гібриду Q.petraea х Q.macranthera, який істотно 

перевищував за діаметром середнє значення по ділянці.  

Високою часткою прямостовбурних дерев вирізнялися гібриди: Q.petraea 

х Q.Timiriasevii, Q.petraea х Q.macranthera та Q. Komarovii х Q.Timiriasevii. 

Серед вад відмічені двійчатки і вилки у близько половини дерев. Дерева від 

двох перших схем схрещувань та варіанта Q. Komarovii х Q.Wyssotzkyi 

вирізнялися добрим станом. Більшість дерев утворили жолуді.  

 

  
Рис.1. Комплексне оцінювання гібридів дуба на території ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки» за показниками росту, стану та якості стовбурів  

 

За результатами комплексного оцінювання (рис.1) групи гібридів від 

різних схем схрещувань набрали від 9 (Q.hartvisiana х Q.petraea) до 21 балу 

(Q.petraea х Q.Timiriasevii та  Q.petraea х Q.macranthera). 18 і більше  балів 

набрали також гібриди Q. Komarovii х Q.Timiriasevii та Q. Komarovii х 

Q.Wyssotzkyi. Отже ці 4 останні варіанта можна вважати перспективними для 

бали 
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лісорозведення у регіоні [9]. Водночас для визначення їхньої селекційної 

цінності необхідне проведення випробувань за потомством. 

Висновки. 

1. Засвідчена перспективність 4 гібридів дуба (Q. Komarovii х 

Q.Timiriasevii; Q.petraea х Q.Timiriasevii, Q.petraea х Q.macranthera та Q. 

Komarovii х Q.Wyssotzkyi) для степового лісорозведення. 

2. Доцільно розмножити перспективні гібриди насінєвим шляхом і 

закласти випробні культури за участю їхніх потомств з метою визначення 

спадкових властивостей гібридів. 

3. З огляду на те, що кожна гібридна рослина наявна в одному екземплярі 

доцільно розмножити вегетативно кращі екземпляри перспективних варіантів і 

створити клонову насінну плантацію, яка може бути використана як для 

заготівлі жолудів, так і як науковий об’єкт.   
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ЛІСІВНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЯК ОСНОВНОЇ 

ЛІСОТВІРНОЇ ДЕРЕВНОЇ ПОРОДИ ПОЛІССЯ 

 

Основною серед головних лісотвірних деревних порід Полісся України є 

сосна звичайна (Pinus sylvestris L.). За даними Державного агентства лісових 

ресурсів України площа насаджень сосни звичайної становить 35 % від вкритої 

лісовою рослинністю земель [1]. В умовах Житомирського Полісся чисті 

соснові насадження становлять 71 % від їх загальної площі і мають запас 

78910,67 тис. м3 , тоді як мішані – 29 % і мають запас 21116,63 тис. м3 [2]. 

Загальновідомо, що сосна звичайна – це довговічна деревна порода, яка 

росте більше 100 років. Сосна світлолюбна, однак соснові молодняки густі і 

тіньовитривалі і під їх наметом утворюється навіть «мертвий» покрив. Це дає 

підстави вважати, що в молодому віці світлолюбність сосни не така висока, як в 

стиглому.Біологічною особливістю сосни звичайної є її надзвичайна 

оліготрофність, широка екологічна амплітуда щодо вологості ґрунту та висока 

морозостійкість. 

Сосна звичайна є породою швидкоростучою. Приріст у висоту 

припиняється у віці 30-40 років, а в південних районах – ще раніше. 

Плодоношення наступає рано: на відкритому просторі – у віці 10-15 років, а в 

насадженні –  30-60 років. 

Деревина сосни  має велике народногосподарське значення. Саме тому її 

культури почали закладати ще у перше десятилітті минулого століття. Нині 

існують високопродуктівні і біологічно стійкі штучні насадження сосни 

звичайної в усіх кліматичних зонах її ареалу. Створюючи штучні насадження 

сосни, слід пам‘ятати, що при сприятливому поєднанні складу деревних порід 

продуктивність змішаних культур вища, ніж чистих, але за умови, що крони 

сосни змикаються над кронами листяних порід не пізніше як у 30-35 років. 

На дерново-підзолистих, глинисто-піщаних і супіщаних ґрунтах у 

суборах сосна звичайна починає рости з 3-5 років, дає значний приріст по 

висоті і розвиває компактну кореневу систему. При розміщенні рядів через 

1,5 м гілки між рядами змикаються у свіжих борах на сьомому році життя, у 

свіжих суборах – на шостому, а при розміщенні рядів через 2 м – відповідно на 

10 і 8 роках після садіння сіянців. Зі збільшенням відстані між рядами, так само, 
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як і з погіршенням лісорослинних умов, гілки в  культурах змикаються пізніше. 

Збільшення відстані між рядами на 0,5 м призводить до того, що крони у свіжих 

суборах змикаються на 2, а у свіжих борах – на 3 роки пізніше. Враховуючи 

специфічні особливості росту сосни звичайної на дерново-підзолистих 

супіщаних і глинисто-піщаних ґрунтах суцільні культури цієї цінної породи 

доцільно створювати, вводячи у 2,5-3,0-метрові міжряддя по одному ряду 

ущільнювачів з інших деревних порід.  

Роль сосни звичайної в лісі подвійна. Це порода-піонер, вона може 

заселяти відкриті простори. Разом з тим вона є і основним лісоутворювачем, 

який здатний створювати стійкі та довговічні насадження. Її світлолюбність 

обумовлює можливість утворення змішаних насаджень, оскільки під ажурним 

пологом старого соснового деревостану можуть з‘явитись інші, більш 

тіньовитривалі породи. З часом вони можуть увійти в склад І-го ярусу, зайняти 

в ньому положення на рівні із сосною або навіть витіснити її. Однак витіснення 

може бути лише на багатих і вологих ґрунтах, де такі конкуренти сосни як 

ялина, дуб, бук та інші здатні розвинути високу продуктивність. Сосна займає 

бідні або середні по родючості ґрунти. На них вона залишається головною 

породою І-го ярусу, а її невибагливі до ґрунту конкуренти можуть бути 

супутніми породами. Так відбувається в типах лісу суборах і дібровах. Що 

стосується борів, то тут безумовно панує сосна і лише на вологіших ґрунтах в 

домішку є береза, яка може стати головною лише після суцільних рубок і 

пожеж, знищуючих сосну і її підріст [3]. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЛЕННОСТІ РОСЛИН БОРЩІВНИКА 

СОСНОВСЬКОГО В КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ 

 

Анотація. У тезах наведено результати п’ятирічних польових 

досліджень регулювання чисельності рослин борщівника Сосновського на 

сільськогосподарських та лісогосподарських об’єктах з використанням 

механічних заходів, екранування, гарячої пари та гербіцидів. 

Abstract. The abstracts present the results of five years of field research on the 

control of the number of Sosnowski hogweed plants in agricultural and forestry 

facilities using mechanical measures, shielding, hot steam and herbicides. 

 

Борщівник Сосновського (Heracleum Sosnowskyi Mandenova) – 

специфічний бур’ян який розглядався як перспективна кормова культура, а на 

даний час перетворився в агресивний інвазійний об’єкт, що становить 

небезпеку як для фітоценозів, так і для людини. Рід Heracleum L. належить до 

ботанічної родини Селерові – Apiaceae. Представники роду Heracleum L. 

широко поширені у світовій флорі налічують 69 видів, ростуть переважно у 

помірному кліматичному поясі Євразії [1, 2, 3].  

Активне розповсюдження борщівника Сосновського розпочалося 

приблизно з середини 1980-х років практично одночасно в різних частинах як 

України, так і в Європі, коли він із трансформованих місцезростань чи 

невеликих осередків почав переходити у природні фітоценози, де займає 

стабільні позиції й характеризується високою фітоценотичною активністю, 

часто виступаючи домінантом або співдомінантом [4, 5]. 
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Зважаючи на відсутність чітко розроблених методів контролю рослин 

цього буряну, актуальною залишається розробка прийомів контролювання як 

однорічних так і багаторічних рослин борщівника Сосновського в умовах 

України.  

Метою дослідження було визначення ефективності чотирьох методів 

боротьби з рослинами Heracleum Sosnowskyi: 1 – механічні заходи; 2 – 

екранування; 3 – гаряча пара; 4 – застосування гербіцидів.  

Встановлено, що ефективним заходом є зрізання бур’янів на глибину не 

менше 10-15 см. Повне затінення рослин до стадії чотирьох листків протягом 

30 днів забезпечило їх повне зникнення. Відсоток вимирання H. sosnowskyi від 

гарячої пари коливався від 100% (стадія сім’ядолі) до 85% (стадія шести 

листків).  

Найбільш чутливі сходи бур'яну до дії гербіцидів у фазу сім'ядоль: відмирання 

від 97,3 до 100 %. До фази 6-ти листків чутливість знижувалась від 43,2 до 

60,7 %. Найбільш ефективними були гербіциди: Таск екстра 66,5 в.г. 

(римсульфурон – 23 г/кг, нікосульфурон – 92 г/кг, дикамба – 550 г/кг) + Тренд-

90 у нормі втрати 385 г/га + 0,2 л/га. та МайсТер Пауер ОД (форамсульфурон, 

31,5 г/л + йодосульфурон, 1,0 г/л + тієнкарбазон-метил, 10 г/л + 

ципросульфамід (антидот), 15 г/л) у нормі витрати 1,5л/га). На багаторічні 

рослин борщівника Сосновського ефективно діяли гербіциди: Елюміс 105 ОD, 

МД (мезотріон,75г/л, нікосульфурон, 30 г/л) у нормі витрати 2,0 л/га та бакової 

композиція: Елюміс 105 ОD, МД + Раундап Макс, в.р. (гліфосату калійна сіль, 

551г/л.) у нормі витрати 2,0+6,0 л/га.  

Обов’язковою умовою успішного контролювання однорічних рослин 

борщівника Сосновського у посівах є виявлення їх сходів у фазі сім’ядоль з 

метою своєчасного проведення захисних заходів. 
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АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ АЙВИ ЗВИЧАЙНОЇ 

В УМОВАХ УКРАЇНИ 

 

Анотація.  В статті розглядаються ареал поширення практичне 

використання айви звичайної на основі аналізу наукової і методичної 

літератури.  

Ключові слова:  плоди, вітаміни, мікроелементи, дерева.  

Abstract. The article considers the area of distribution of the practical use of 

quince on the basis of analysis of scientific and methodological literature. 

Key words: fruits, vitamins, microelements, trees. 

 

Айва звичайна як плодова культура відома понад 4000 років. Про її 

походження існують різні думки. Одні автори вважають, що батьківщина айви 

невідома, інші стверджують, що нею є Кавказ, Північний Іран і Мала Азія. 

Думка останніх ближча до істини, оскільки вона ґрунтується на великому 

дослідницькому матеріалі. 

У нашій країні айва росте майже  по  всій  території, але  в основному, в 

південній частині Дагестану, в Азербаджанській і Туркменській країнах. За 

межами нашої країни ця рослина зустрічається на всьому південному 

узбережжі Каспійського моря. Звідси вона поширилася по Південній і 

Центральній Європі, Америці,  Південній і Північній Африці. Пізніше айву 

було завезено в Австралію, а також у Східну і Середню Азію. [1] 

На початку останнього тисячоліття до н.е. ця рослина розповсюдилась на 

захід, на острів Кріт. Перша згадка про неї в грецькій літературі зустрічається 

близько 650 року до н.е. Отже, уже в сьомому столітті до н.е, айва була відома 

грекам, які називали її Melon Kуdaion. Деякі історики вважають, що від цієї 

назви вона і одержала родову – Cydonia. 

У Древній Греції та Римі уже в той  час  добре розуміли різницю між  

дикими і культурними плодами айви. Римський вчений Пліній близько 75 року 

до н.е. знав шість сортів айви, плоди яких не лише споживали в їжу, але й 

https://www.cabi.org/isc/search/index?q=do:%22Diversity%20and%20Distributions%22
http://dx.doi.org/10.1111/j.1366-9516.2006.00305.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1366-9516.2006.00305.x
https://doi.org/10.15421/nvlvet8633
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використовували як ліки. Вирощування цієї культури в стародавній Італії 

підтверджується ,зокрема ,тим, що зображення айви два рази зустрічається на 

малюнках Помпеї, а також у багатьох творах живопису. [1] 

У Західній Європі,  зокрема в Англії ,айва була відома уже в другій 

половині XІV століття. З давніх давен культивують її в країнах Східної Європи. 

Айву вирощують, як  плодову  культуру в Середній Азії, Закавказзі, на 

півдні України, в Молдові. 

Достоїнства і практичне застосування. 

Плоди  айви звичайної дуже багаті на пектинові речовини, органічні 

кислоти, вітаміни. Вміст пектинових речовин у перерахунку на суху масу 

становить 6,6% і більше. Вони здатні вбирати важкі метали, радіоактивні 

елементи і виводити їх з організму. Пектинові речовини відіграють велику 

позитивну роль у профілактиці  деяких кишкових хвороб, підвищують  

швидкість осідання крові. Їх лікувальні й детоксичні властивості пояснюються 

хімічною будовою та фізико-хімічними особливостями. Плоди айви містять 

також вітаміни С,В1,В2,Р,Р-активні речовини, макро -  і мікро елементи – 

кальцій, магній, фосфор( 8-12%), залізо, калій(35-50мг %). [3] 

У шкірці й підшкірному шарі міститься багато вітамінів, катехінів, 

танідів, барвників, енантово-етилового і перлагоново-етилового ефірі, які 

надають плодам специфічного запаху. Ціниться також насіння айви звичайної, 

в якому міститься амігдалин, жирна олія, слиз. [3] 

 Свіжі плоди, завдяки вмісту в них заліза, корисні при недокрів’ї. 

Значна кількість дубильних і пектинових речовин у м’якуші плодів зумовили їх 

застосування при шлунково-кишкових захворюваннях. [3] 

Перський науковець-енциклопедист, лікар,філософ  Авіценна (Ибн Сина) 

вважав плоди айви добрим засобом для поліпшення травлення при його 

порушенні. Він рекомендував вживати айвовий сік з медом та оцтом для 

«зміцнення шлунку» та при» слабкій печінці». 

У народній медицині багатьох країн відвар і варення з плодів айви 

застосовували для поліпшення діяльності травного тракту при кишково-

шлункових захворюваннях, хворобах печінки, і як сечогінний засіб. 

Відвар з насіння рекомендується як косметичний засіб, що пом’якшує 

шкіру. 

Крім застосування в лікувальних цілях ,з плодів готують  також желе, 

повидло, цукати, компоти, варення. Їх використовують при виготовленні 

повидла з груш. 

Висока якість плодів, їх лежкість і можливість переробки в осінньо-

зимовий період дуже цінні для консервної промисловості. 

Дерева айви звичайної використовують для озеленення населених 

пунктів, території промислових підприємств. Завдяки пило- і газостійкості, 

айва добре росте  в умовах міст і промислових центрів, її рослини можна 
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стригти і формувати. [4] 

Айва звичайна – краща карликова підщепа для груші. Щеплені на ній  

дерева груші починають плодоносити на третій-четвертий рік після садіння. [2] 

Деревина айви добре полірується, тому її використовую для виготовлення 

різних виробів. 

Висновок. Отже, айва звичайна має не лише харчові і лікарські 

властивості, але й рослина, яку можна використовувати  для озеленення 

населених пунктів, територій промислових підприємств. 
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   Анотація. У статті наведені дані оригінальних досліджень, 

проведених автором впродовж 17 років на території Львівської області. 

Встановлено, що травмуються і гинуть на дорогах представники усіх місцевих 

видів земноводних та плазунів. Найбільш масові загибелі характерні для вужа, 

ропух і бурих жаб. 

 Annotation. The article presents the data of original research conducted by 

the author for 17 years in the territory of the Lviv region. Snakes, toads and brown 

frogs die the most on the roads. 

          Ключові слова: земноводні, плазуни, дороги. 

          Key words: amphibians, reptiles, roads. 

 У 2021 році на території Львівської області проводилися роботи із 

реконструкції та будівництва цілої низки автомобільних доріг. Безперечно, що 

для місцевого населення це є вкрай важливою подією. Однак, для плазунів і 

земноводних та інших тварин реконструйована або нова автомобільна дорога – 

це зростання ризиків травмування і загибелі.  

 Наші дослідження в ДП «Львівліс» та Львівській області започатковані у 
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2005 році. Фауну земноводних та плазунів вивчали в околицях сіл Липники, 

Деревач, Загір’я, Вовків, Милятичі, Кугаїв, Підтемне, Раковець, Новосілка. 

Особливу увагу приділяли ландшафтному заказнику місцевого значення 

«Липниківський» та прилеглим територіям [1,2,3].  

 Найчастіше на обстежених автомобільних дорогах гинуть ропухи (Bufo 

bufo), трав’яні жаби (Rana temporaria) та вужі (Natrix natrix), значно рідше 

гадюка звичайна (Vipera berus), веретільниці (рід Anguis) та тритони з родів 

Triturus, Lissotriton та Mesotriton. 

 У жовтні 2021 року між селами Кугаїв та Раковець реалізоване масштабне 

будівництво автомобільної дороги. До відкриття даної ділянки, значна частка 

якої пролягає поблизу річки Зубра, було виявлено загиблих змій. Так, 3 жовтня 

2021 року ще відбувалася міграція вужа звичайного до місць зимівлі. Про це 

свідчать травмовані та загиблі особини. На відрізку дороги між селами 

Підтемне та Липники у цей день були нараховані 38 загиблих особин вужа 

звичайного (особини різного віку). Це означає, що на кожен кілометр припадає 

5 загиблих змій.  

Частина обстеженої дороги пролягає поблизу річки Зубра та лісового 

масиву. Отже, інтенсифікація руху автотранспорту буде призводити до 

систематичної загибелі певної кількості мігруючих особин місцевих 

земноводних та плазунів. Безпечних переходів для дрібних тварин не створено. 

Інформаційних знаків про можливість наїзду на дрібних тварин (амфібій, 

рептилій тощо) тут немає. Хоча у майбутньому маршрут планується широко 

використовувати для розвитку рекреації. А це означає, що приїздити 

відпочивати у зеленій зоні Львова щороку хорошим дорожнім покриттям буде 

не лише все більше і більше вело-туристів, але і рекреантів на власному 

автотранспорті. Отож, без сумніву, нові та оновлені дороги Львівщини стануть 

причиною зростання числа загиблих земноводних та плазунів. Особливо 

помітним цей вилив буде ранньою весною та восени – під час масових міграцій. 

Прикро, але саме весняні та осінні місяці є вельми привабливими для 

рекреантів – це час пікніків, збору грибів і іншої не деревної продукції лісу.  

Розвиток туризму та рекреації у майбутньому на Львівщині спричинить 

зростання ризиків смерті і каліцтва для земноводних та плазунів на дорогах 

внаслідок наїзду автомобілями, а значить місцева батрахо- та герпетофауна 

зазнаватиме вагомішого антропогенного тиску.  

В умовах воєнного стану навесні 2022 року на Львівщині діють 

обмеження щодо відвідування лісів. Тому безпосереднього винищення тварин 

людиною мало би бути менше. В першу чергу мова іде про знищення змій – 

вужів та гадюк. Через нестачу пального на АЗС області потік рекреантів 

тимчасово знизився, що для локальної фауни є явищем позитивним.  
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рекреаційних ресурсів Тернопільської області та запропоновано заходи щодо 

покращення архітектурно-планувальної організації рекреаційних ділянок.  

Annotation.  The peculiarities of the use of forest recreational resources of 

Ternopil region and proposed measures to improve the architectural and planning 

organization of recreational areas. 

Ключові слова: лісові рекреаційні ресурси, лісовий ландшафт, 

рекреаційне лісокористування 

Key words: forest recreational resources, forest landscape, recreational forest 

use 

Рекреаційно-туристичні ресурси є сукупністю природних і штучно 

створених людиною об’єктів, що використовуються для надання рекреаційно-

туристичних послуг та сприяють відновленню та розвитку розумових, духовних 

і фізичних сил людини. Провідне місце серед природних рекреаційно-

туристичних ресурсів Тернопільської області займають ліси, які поряд з 

продукуванням деревної сировини та побічних продуктів, є продуцентами 

рекреаційних послуг. 

Рекреаційну цінність лісових ресурсів визначають такі характеристики: 

лісистість, породний склад, бонітет, різноманітність ландшафтів, 
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фітонцидність, естетичність, характер рельєфу, наявність грибних і ягідних 

місць, водойм, транспортна та пішохідна доступність, наявність елементів 

рекреаційної інфраструктури. Лісові рекреаційні ресурси Тернопільщини 

характеризуються високими естетичними якостями [3].  

В користуванні лісогосподарських підприємств Тернопільського 

обласного управління лісового та мисливського господарства перебуває 

24953 га рекреаційно-оздоровчих лісів, що становить 17,2 % лісового фонду. В 

межах даних лісів знаходяться цінні природні комплекси, ландшафти, об’єкти з 

рідкісними видами флори, водоспади, карстові печери тощо [4]. 

Згідно з матеріалами інвентаризації рекреаційних об’єктів, у межах 

держлісфонду функціонує 12 об’єктів рекреації загальною площею 9,4 га, 

пропускна здатність становить 300–350 осіб. Лісогосподарські підприємства 

здійснюють заходи щодо збереження, відновлення та охорони цінних 

природних об’єктів і створення умов для відвідування цих об’єктів. На 

території природного заповідника «Медобори» прокладено та функціонують 

три екологічно-просвітницьких маршрути: «Гора Гостра», «Бохіт», «До Пущі 

відлюдника». Екологічні стежки обладнано інформаційними зупинками та 

вказівниками [4]. 

У лісових господарствах Тернопільської області організовано ряд 

рекреаційних об’єктів, а саме: відпочинковий комплекс «Верхня зона 

відпочинку» (ДП «Бережанське лісомисливське господарство»), рекреаційні 

пункти «Бичова», «Лемковина», «Зелена» (ДП «Бучацьке лісове 

господарство»), «Затишок» (ДП «Кременецький лісгосп»), «Ялинка» і «Дубок» 

(Микулинецьке лісництво), «Дубочок», «Чорний ліс», «Озерянський» і «Лісова 

казка» (ДП «Чортківське лісове господарство») та ін. 

Система заходів з оптимізації рекреаційного лісокористування має 

враховувати з одного боку створення сприятливіших умов для відпочинку в 

лісі, а з іншого – забезпечення стійкості лісових насаджень.  

 Вимога мобільності в розвитку рекреації призвела до розвитку системи 

установ автотуризму: мотелів, кемпінгів, що розміщуються на туристичних 

маршрутах. Застосування мобільних будівель в будь-яких рекреаційних 

установах забезпечує можливість створення на їх основі гнучкого матеріально- 

просторового середовища для задоволення постійно мінливих потреб людей у 

відпочинку, а також дозволяє дотримуватися екологічних вимог при 

будівництві та експлуатації комплексів масового відпочинку і туризму. Ці види 

рекреаційних об’єктів мають знайти більш широке застосування на територіях 

рекреаційно-оздоровчих лісів в нових умовах життя міст та їх оточення [2].  

Архітектура рекреаційних об’єктів являється середовищем підвищеної 

комфортності і повинна володіти особливою естетичною виразністю. Слід 

створювати об’єкти відпочинку і туризму, виконані в взаємозв’язку з 

історичними традиціями краю – використовуючи етнографічні елементи і 
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засоби традиційної регіональної архітектури. Архітектурно-просторова 

організація об’єктів відпочинку і туризму в взаємозв’язку з сформованими 

принципами і розробленими моделями буде сприяти підвищенню комфортності 

відпочинку, принесе соціальний й економічний ефект, який полягає у 

можливості привабливості великої кількості відпочиваючих і буде сприяти 

більш раціональному використанню лісових ландшафтів [1]. 

Висновки. Отже, з метою оптимізації рекреаційного лісокористування в 

Тернопільській області доцільно провести заходи щодо покращення і 

модернізації архітектурно-планувальної організації лісових ділянок із 

забезпеченням усіх умов для комфортного відпочинку населення. 
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Постановка проблеми. Використання деревини в різних галузях 

національної економіки, особливо в інженерно-будівельних конструкціях, 

неможливе без знань її будови та фізико-механічних властивостей. Тому 

важливим є дослідити особливості будови деревини Сосни Веймутової і 

встановити основні показники, що характеризують її міцність.  

Незважаючи на наявність у літературних джерелах даних щодо 

основних фізико-механічних властивостей деревини Pínus Stróbus, 

залишається відкритим питання залежності цих показників від висоти 

відбору зразка по стовбуру. Тому метою нашої роботи було вивчення 

характеру зміни основних фізико-механічних показників деревини при 

відборі зразків із різних частин стовбура. Дослідження проводили шляхом 

випробування малих чистих зразків за методикою О.П. Божка, І.С. 

Вінтоніва [1] на модельних деревах Сосни Веймутової віком 45 років в 

умовах свіжого соснового субору Слобідського лісництва. 

Аналіз досліджень. Для дослідження фізико-механічних 

властивостей деревини модельні дерева були відібрані по одному з кожного 

класу товщини, що включав два ступені товщини. Для наступних 

досліджень, із кожного дерева вирізали три кряжі довжиною 1,0 м у нижній 

(0,3-1,3 м), середній (½h) і верхній (⅔h) частинах стовбура. Із кряжів 

вирізали серединний брус товщиною 50 мм, з якого, після висушування до 

повітряно-сухого стану, нарізали зразки для проведення експериментів 

відповідно до вимог чинних стандартів. 

Для зважування зразків використовували лабораторну електронну 

вагу з точністю зважування 0,001 г та межею зважування 50 г. Розміри 

взірців вимірювали за допомогою штангенциркуля з точністю 0,1 мм. Для 

визначення міцності деревини при статичних навантаженнях 

використовували машину ИР5057 Р-50. Випробування проводилися у 

діапазоні навантаження від 0 до 50000Н. Вологість зразка визначали 

методом висушування  у сушильній  шафі при температурі 103 ͦ С. 

Результати досліджень.  Результати досліджень основних фізичних 

показників деревини Сосни Веймутової показано в табл. 1 

Табл. 1. Фізичні властивості деревини Сосни Веймутової 

 

Показник 

Місце відбору зразка по стовбуру 

комльова  

частина  

(0,3-1,3 м) 

центральна 

частина  

(1/2 h) 

приверхівко- 

ва частина 

(1/3 h) 

середнє 

Щільність, кг/м3 420 410 400 410 

Кількість річних шарів у 1см, 

шт. 

4,0 4,5 3,5 4,0 
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Середня товщина річного 

шару, мм 

2,8 2,3 2,9 2,7 

 

Фізичні властивості деревини значною мірою залежать не тільки від умов 

росту дерева, але і від місця відбо ру зразка. Середня кількість річних шарів у 1 

см – 4. (від 3,5 до 4,5), причому найбільше річних кілець (7,5 шт.) припадає на 

середню частину стовбура. Обернена закономірність спостерігається у зміні 

такого показника як товщина річного шару, яка в середньому становить 2,7 

мм.  

У процесі досліджень властивостей деревини Сосни Веймутової було 

виявлено, що основні фізичні показники взаємопов'язані, на що вказують прямі 

та  зворотні кореляційні зв'язки між ними.  

Результати експериментальних досліджень механічних властивостей деревини 

Сосни Веймутової показано в табл. 2.  

Табл. 2. Механічні властивості деревини Сосни Веймутової  

Деревна порода Сосна Веймутова 

 

Показники 

комльова 

частина 

(0,3-1,3 м) 

цен- 

тральна 

частина 

(1/2 h) 

привер- 

хівкова 

частина 

(1/3 h) 

 

середнє 

Межа міцності на статичний згин, 

МПа 

79,2 75,

5 

58,

6 

71,

3 

Межа міцності на сколювання, 

МПа 

8,6 9,5 10,

5 

9,6 

 

Висновок. У результаті проведених досліджень встановлено, що 

деревина Сосни Веймутової має хороші фізико-механічні властивості, що дає 

змогу рекомендувати її для використання у будівництві та інших галузях 

народного господарства. 
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НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ РАТИЧНИХ ЗВІРІВ В 

МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ДП "БОЛЕХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО" 

Анотація. Проаналізовано ресурси ратичних звірів в мисливських 

угіддях ДП «Болехівське лісове господарство» і запропоновано напрямки їх 

використання. 

Annotation. This paper analyzes the resources ungulate animals in the hunting 

area Bolekhiv State Forestry Enterprise and directions for their use.  

Ключові слова: ратичні, ресурси, мисливські угіддя. 

Key words: ungulates, resources, hunting grounds. 

Ратичні звірі є популярними об’єктами полювання. Особливості їх 

біології, екології та поширення описані у численних публікаціях [1, 4, 5]. 

Ведення мисливського господарства у гірських умовах має свої особливості і 

специфіку, оскільки на чисельний і територіальний розподіл та перерозподіл 

тварин тут суттєво впливають висота над рівнем моря, умови в зимовий період 

(температура, висота снігового покриву, його тривалість), вертикальні міграції 

тварин [3].  

Згідно лісомисливського районування України [2] мисливські угіддя 

державного підприємства "Болехівське лісове господарство" належать до 

Карпатської лісомисливської області. Для ефективного ведення господарства на 

той чи інший вид мисливських тварин потрібно знати їх оптимальну щільність і 

оптимальну чисельність, розраховану на площу угідь, придатних для їх 

існування. 

Оптимальну щільність і оптимальну чисельність ратичних для умов 

господарства подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Оптимальна щільність і оптимальна чисельність ратичних звірів 

в мисливських угіддях ДП "Болехівське ЛГ" 

Вид тварини 
Площа, 

га 

Фактична 

чисельність, 

голів 

Мінімальна 

чисельність, 

голів 

Оптимальна 

чисельність, 

голів 

Олень європейський 8731,1 74 52 56 

Сарна європейська 19303,1 240 290 290 

Свиня дика 19303,1 48 58 58 

 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

129 

 

 

Порівняння фактичної і оптимальної чисельності ратичних звірів в 

угіддях господарства показує, що: 

- фактична чисельність оленя європейського перевищує оптимальну на 

32%; 

- фактична чисельність сарни європейської менша від оптимальної на 

17%; 

- фактична чисельність свині дикої на 17% нижча від оптимальної. 

Зважаючи на вищенаведене, пропонуються експлуатаційні заходи для 

оленя європейського і біотехнічні заходи для сарни і свині дикої для доведення 

їх чисельності до оптимальної. 

Сучасна чисельність сарни європейської і свині дикої в мисливських 

угіддях господарства знаходиться на такому рівні, що говорити про добування 

цих звірів не приходиться. Добування дозволяється тільки при досягненні 

тваринами хоча б мінімальної чисельності, яка для сарни і свині дикої 

становить відповідно 290 і 58 голів, а згідно проведених розрахунків ці ж 

цифри відповідають і оптимальній чисельності для цих звірів. 

Вся діяльність в господарстві має бути направлена на збільшення 

чисельності поголів’я цих видів. Тому нами пропонується комплекс 

біотехнічних заходів, направлений на підвищення фактичної чисельності 

сарни і свині дикої до оптимальної.  

Для сарни європейської лімітуючим чинником, який впливає на 

збільшення поголів’я є насамперед достатня кормова база, яка у зимовий 

період істотно обмежена, оскільки від висоти снігового покриву залежить 

мобільність тварини. Окрім того, на поголів’я сарни мають вплив хижаки, 

зокрема вовки, і браконьєрство. Підгодовують козуль взимку, коли висота 

снігового покриву перевищує 20 сантиметрів або навіть менша, але він такий 

твердий, що тваринам важко добувати корм.  

Добування оленя європейського є доцільним, оскільки чисельність його 

поголів’я вже перевищила оптимальну. Якщо фактична чисельність виду в 

мисливських угіддях перевищує оптимальну, то землекористувачі самостійно 

вирішують, утримувати їм таку чисельність (за рахунок інтенсифікації 

біотехнічних заходів) чи інтенсивніше експлуатувати поголів’я і підтримувати 

фактичну чисельність на рівні оптимальної. У таких випадках відсоток 

вилучення визначається користувачем мисливських угідь і може перевищувати 

допустимі норми добування [6]. 

Висновок. Для сарни європейської і свині дикої запропоновано зимову 

підгодівлю, направлену на підвищення фактичної чисельності до оптимальної; 

для оленя європейського – добування в межах 15% від чисельності поголів’я з 

метою зниження фактичної чисельності до оптимальної. 
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МОНІТОРИНГ НАПРЯМІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
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В ЯКОСТІ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК З ФАХОВИХ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Анотація: Вивчення будь-якої профілюючої фундаментальної фахової 

лісогосподарської дисципліни, крім теоретичних і лабораторно-практичних 

занять, включає навчальну практику, яка повинна розширити, поглибити та 

систематизувати знання студентів. При цьому потрібно максимально 

використовувати природні та виробничі об’єкти, на яких здобувачі освіти 

мають змогу закріпити свій теоретичний потенціал: розрізняти компоненти 

насадження та визначати відмінні ознаки деревостану; підбирати способи рубок 

залежно від умов довкілля, стану поновлення та категорії лісів; виконувати 

організацію та технологію відведення ділянки у рубку; проводити 

лісопатологічне та ґрунтове дослідження; виконувати геодезичні роботи, 

відпрацьовувати особливості складання відповідної технічної документації; 

тощо. 

В роботі використано експериментальні матеріали, які були отримані в 
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результаті проведеного суцільного переліку дерев (з розподілом по породам та  

ступеням товщин); заміру висот дерев центральних ступенів товщин; 

визначення схеми садіння, а також огляду та опису сучасного стану густоти 

деревостану та розміщення по території дерев. 

Annotation: Studying any profiling fundamental professional discipline of 

forestry, in addition to theoretical and laboratory-practical classes, includes 

educational practice, which should broaden, deepen and systematize the students' 

knowledge. At the same time, it is necessary to make the most of natural and 

industrial objects, on which the educators are able to consolidate their theoretical 

potential: to distinguish between planting components and identify distinctive 

features of the stand; to select ways of felling depending on environmental 

conditions, state of renewal and category of  forests; to carry out the organization and 

technology of removal of the site to the wheelhouse; to carry out forest pathological 

and soil research; to carry out geodetic works, to work out features of drawing up of 

the corresponding technical documentation; etc. 

The experimental materials obtained as a result of a continuous list of trees 

(with distribution by species and thickness) were used in the work; height 

measurements of trees of central degrees, determination of the scheme of planting, as 

well as the review and description of the current state of the density of the stand and 

location in the area of trees. 

Ключові слова: запас, кількість дерев, середній діаметр, середня висота, 

схема змішування, склад насадження. 

Key words: stock, number of trees, average diameter, average height, mixing 

scheme, planting composition. 

В 1950 Всесоюзний технікум лікарських та ароматичних рослин був 

реорганізований в Лубенський лісовий технікум та підпорядкований 

Міністерству лісового господарства СРСР. На момент організації технікуму 

була відсутня при ньому навчальна база, на якій би відбувалося закріплення 

теоретичних знань про ліс на практиці [1]. 

У 1951 році з ініціативи директора Байтали В.Д., з іменем якого 

нерозривно пов'язаний процес становлення навчального закладу, було 

закладено дендропарк технікуму, який став окрасою Посульського краю, 

предметом особливої гордості педагогічного та учнівського колективу закладу 

освіти. Було прийнято рішення територію площею 32 га розбити на квартали, 

на околиці створити лісовий розсадник, плодово-маточний сад та горіхову 

плантацію [1]. 

Протягом 1951÷1952 років дендропарк було створено: протягом осені 

1951 року було проведено обробіток ґрунту за зяблевою системою, кінцевим 

агротехнологічним прийомом якої стало виконання глибокої оранки з метою 

збереження максимальної кількості вологи на площі; весною 1952 року під 

керівництвом викладача геодезії Луценка Я.П. були виконані роботи по 
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перенесенню планів розміщення кварталів дендропарку в натуру [1, 3]. 

Територія дендропарку розміщена на території Дніпровської 

лівобережноого лісостепу, південніше 4 км від м. Лубни. Площа дендропарку 

розміщена на рівнинній місцевості з невеликим південно-східним нахилом. Із 

західного боку дендропарк обмежений глибокими ярами, із східного боку – 

дорогою місцевого значення м. Лубни – с. Терни. Основною материнською 

породою є лесовидні суглинки. 

Характеристика клімату на момент створення парка [1] та дані 

Лубенської метеорологічної станції, наведено у наступній таблиці 1: 
 

Таблиця 1 - Кліматичні  показники 

Найменування показників 
Одиниц

і виміру 

Значення та дата: 

1952 р. 2015 р. 

1. Температура повітря:    

- середньорічна градус +6,5 +7,0 

- абсолютна максимальна градус 
+37,0 

(15.06) 

+36,0 

(20.06) 

- абсолютна мінімальна градус 
-34,0 

(15.01) 

-35,0 

(10.01) 

2. Кількість опадів на рік мм 515 502 

3. Тривалість вегетаційного періоду днів 
200 (09.04 

÷ 26.10) 

200 (13.04 

÷ 28.10) 

4. Останні заморозки весною  23.05 12.05 

5. Перші заморозки восени  22.09 17.09 

6. Середня дата замерзання рік   20.12 

7. Середня дата початку паводку  20.03 17.03 

8. Сніговий покрив:    

- потужність см  20 

- час появи  14.11 20.12 

- час сходження у лісі   27.03 

9. Глибина промерзання грунту см  47 

10. Напрям переважаючих вітрів румб 
Зх, ПнЗх, 

Сх, ПдСх 

Зх, ПдЗх, 

ПдСх, Сх 

11. Середня швидкість переважаючих вітрів м/сек  4,1 

12. Відносна вологість повітря: % 75 79 
 

Експериментальний матеріал був зібраний на території кварталу № 4 

дендропарку коледжу, площа якого складає 0,42 га. Створення кварталу 

відбувалося протягом 1952 року шляхом гніздового посіву жолудів дуба 

звичайного (Дз) по методу академіка Лисенко Т.Д. з одночасним садінням 

однорічних сіянців супутньої деревної породи в’яза звичайного (Взв) та 

чагарникових порід – акації жовтої (Акж) і бузини червоної (Бзчр). Культури 

зімкнулися у 1954 році. 
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Таблиця 2 – Лісокультурні показники насадження кварталу № 4 

Найменування показників 
Одиниц

і виміру 

Значення та дата: 

1952 р. 2022 р. 

1. Головна порода  Дз Дз 

2. Супутня порода  Взв Взв 

3. Чагарники  Акж, Бзчр --- 

4. Схема змішування:    

1-ий ряд  Взв-Взв-Взв-Взв Взв-Взв-Взв-Взв 

2-ий ряд  Акж-Бзчр-Акж-Бзчр відсутній (випав) 

3-ій ряд (гнізда жолудів)  Дз-Дз-Дз-Дз Дз-Дз-Дз-Дз 

4-ий ряд  Акж-Бзчр-Акж-Бзчр відсутній (випав) 

5. Схема садіння:    

- відстань в міжряддях м 1,5 3,0 

- відстань між гніздами в 

стрічці висіву жолудів 
м 3,0 в середньому 4,5 

- крок садіння в рядах 

супутніх порід та 

чагарників 

м 0,75 в середньому 4,5 

 

Слід відмітити те, що протягом 1952-1953 років була спроба часткового 

введення у ряди модрини сибірської, яка загинула. Крім того, у 1965-1968 роках 

відбулося розрідження гнізд дуба звичайного шляхом вирубування 

викривлених та відстаючих у рості дерев. 

З висаджених 1952 року деревно-чагарникових порід із міжряддям 1,5 м., 

на даний момент ширина міжряддя складає 3,0 м. В результаті росту саджанці 2 

рядів, по ряду з кожного боку біля дуба звичайного, випали повністю, що 

свідчить про те, що ширина міжрядь 1,5 м. дуже близька і дуб звичайний, своєю 

кореневою системою, витискає всі інші породи, конкуруючи за поживні 

речовини. Аналогічна ситуація щодо відстані у міжряддях 1,5 м. при участі 

дуба звичайного прослідковувалася і в попередніх кварталах, що підтверджує 

теорію про участь у культурах дуба звичайного з міжряддям не менше 3,0 м. 

Таблиця 3 – Лісівничо-таксаційні показники насадження кварталу № 4 

Найменування показників 
Одиниц

і виміру 

Значення та дата: 

1967 р. 1985 р. 2022 р. 

1. Склад насадження   8Дз2Взд 5Дз4Взд1Акб 

2. Середня висота: м    

- дуб звичайний (Дз)  3,4 9,0 26,5 

- в’яз звичайний (Взв)  4,0 9,0 17,0 

- акація біла (Акб)    26,7 

3. Середній діаметр: см    

- дуб звичайний (Дз)  3,8 12,0 27,4 

- в’яз звичайний (Взв)  5,1 10,0 19,4 
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- акація біла (Акб)    33,9 

4. Запас сироростучої стовбурної 

деревини: 
м3/га    

- дуб звичайний (Дз)   34,0 270,28 

- в’яз звичайний (Взв)   8,0 174,49 

- акація біла (Акб)    47,31 

5. Кількість дерев: шт/га    

- дуб звичайний (Дз)    300 

- в’яз звичайний (Взв)    419 

- акація біла (Акб)    40 
 

Висновки: Як видно з даних таблиці 1, за майже 70 років, зокрема на 

території розташування дендропарку, м. Лубен та Лубенського району, 

відбулося потепління клімату, що, можливо, також виплинуло на взаємини 

деревно-чагарникових порід кварталу.  

Таким чином, перспективи використання дендропарку в якості бази 

навчальних практик з фахових дисциплін багатогранні, адже як свідчать дані 

таблиць № 2 та № 3, це, зокрема, з «Лісових культур» та «Лісової таксації» - 

дослідження динаміки зміни основних таксаційних показників; взаємозв’язок 

схеми садіння з обробітком ґрунту та висаджених деревно-чагарникових порід. 
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ВПЛИВ ПРОХІДНИХ РУБОК РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ НА 

ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА СТАН 121-РІЧНИХ ШТУЧНИХ 

ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ 

 

Наведено результати багаторічних досліджень впливу прохідних рубок 

різної інтенсивності на таксаційні показники та санітарний стан 121-річних 

штучних дубових насаджень у Лівобережному Лісостепу. 

Ключові слова: Quercus robur L., інтенсивність рубок догляду, таксаційні 

показники, санітарний стан. 

The results perennial research on the influence of thinning (in older stands usually 

over 40 years) of different intensity on the mensuration characteristics and health 

condition of 121-years planted oak stands in the Left-Bank Forest-Steppe are presented. 

Key words: Quercus robur L., thinning intensity, mensuration characteristics, 

health condition. 

Вступ. Особливості проведення рубок догляду в дубових лісах залежать від 

породного складу, походження, віку, повноти насаджень і типу лісу 1–3. 

Незважаючи на наявні дослідження щодо особливостей проведення рубок догляду 

в дубових лісах Лівобережного Лісостепу, питання їхньої інтенсивності та 

періодичності залишається актуальним. 

Мета досліджень – визначення впливу прохідних рубок різної 

інтенсивності на таксаційні показники 121-річних штучних дубових насаджень. 

Об’єкт досліджень. Дослідження проводили на стаціонарному науково-

дослідному об’єкті, закладеному у високопродуктивних дубових насадженнях 42-

річного віку, в ДП «Тростянецьке ЛГ» (Нескучанське лісництво, квартал 52, 

виділ 3) Сумської області. Тип лісу – свіжа кленово-липова діброва. Під час 

прохідної рубки в 1934 р. проведено інтенсивне зрідження, але різниця за 

вирубаним запасом на секціях була незначною. На секції зі слабкою 

інтенсивністю зрідження вирубано 49 м3, на секції з помірною інтенсивністю – 

71 м3, а на секції із сильною інтенсивністю зрідження – 93 м3, що становило 

відповідно 15, 22 та 29 % від загального запасу. 
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Результати досліджень. Результати досліджень, проведених у 2014 р., 

свідчать, що на всіх секціях досліду сформувалися мішані за складом, складні за 

будовою (склад І ярусу – 90–95%Дз5–10%Клг; ІІ ярусу – 100%Клг), 

середньоповнотні насадження, що ростуть за І класом бонітету. Відносна повнота 

деревостанів на секціях, залежно від інтенсивності рубок догляду, становила від 

0,62 (на секції із сильним ступенем зрідження деревостану) до 0,70 (на секції, де 

проводили рубки догляду помірної інтенсивності).  

Станом на 2014 р. (вік насадження – 121 рік) кількість дерев дуба варіювала 

від 130 шт.∙га-1 (секція сильного зрідження) до 145 шт.∙га-1 (секція слабкого 

зрідження), а значення середнього діаметра – від 49,4 см (секція слабкого 

зрідження) до 51,4 см (секція помірного зрідження). Найбільшим значенням 

висоти дуба характеризувалася секція сильного зрідження – 30,7 м, а 

найменшим (29,3 м) – секція слабкого зрідження. Найменший запас дубової 

частини насаджень відзначено на секції сильного зрідження – 372 м3·га-1, а 

найбільший – на секції помірного (408 м3·га-1) зрідження деревостану. Запас іншої 

частини насаджень (клена гостролистого у всіх ярусах) становить 115 м3·га-1 – на 

секції помірного зрідження, 124 і 125 м3·га-1 – відповідно на секціях слабкого та 

сильного зрідження. Загальний запас досліджуваних насаджень залежно від 

інтенсивності зрідження становив 497–524 м3·га-1. 

Розподіл дерев дуба за категоріями санітарного стану свідчить про 

відсутність всихаючих і сухостійних дерев (4 і нижче категорій) на секціях із 

різною інтенсивністю зрідження. Найбільша частка здорових дерев (1 категорія) 

зосереджена на секції сильного зрідження (51 %), а найменша – на секції слабкого 

зрідження (34 %). На секції помірного зрідження відмічено найбільшу частку 

ослаблених (2 категорія) – 47 %, а на секції слабкого зрідження – дуже ослаблених 

(3 категорія) дерев – 28 %. Індекс санітарного стану насадження варіює від 1,5 

(секція сильного зрідження) до 1,9 (секція слабкого зрідження), що характеризує 

їх як «ослаблені». 

Висновки. Запропонована технологія проведення рубок догляду 

забезпечила формування мішаних за складом, складних за будовою дубових 

насаджень повнотою 0,6 і вище, що ростуть за І класом бонітету, та сприяла 

накопиченню запасів деревини в межах 497–524 м3·га-1 залежно від інтенсивності 

зрідження. Вищими таксаційними показниками та найбільшою часткою дерев 1 і 2 

категорій санітарного стану характеризувалися насадження на секції помірного 

зрідження у віці прохідних рубок в порівнянні з насадженнями на секціях 

слабкого та сильного зрідження. Проведені дослідження є важливими для 

визначення оптимальних режимів вирощування штучних дубових насаджень, 

зокрема уточнення діапазонів інтенсивності та повторності рубок догляду. 
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ГЕОГРАФІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЇХ РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ У ПЕРШОМУ ТА 

ДРУГОМУ ПОКОЛІННЯХ 

 

Анотація. Досліджено особливості росту десяти кліматипів сосни 

звичайної в умовах свіжого субору південної частини Київського Полісся у 

географічних культурах першого та другого покоління. Встановлено, що у 

першому поколінні за показниками успішності росту деревостани з насіння 

місцевого та чернігівського походжень випереджають інші представлені 

кліматипи. Друге покоління географічних культур значною мірою зберігає 

властивості материнських деревостанів.  

Abstract. Peculiarities of growth of ten climates of Scots pine in the conditions 

of fresh subor conditions of the southern part of Kyiv Polissya in geographical 

cultures of the first and second generation are investigated. It is established that in 

the first generation, according to the indicators of growth success, stands of seeds of 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

138 

 

 

local and Chernihiv origin are ahead of other presented provenances. The second 

generation of geographical crops largely retains the properties of the mother stands. 

Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) – одна з найважливіших деревних 

порід України. Забезпечення інтенсивного росту її насаджень має важливе 

економічне і екологічне значення. Як відомо, на етапі становлення штучного 

лісовідновлення переміщення лісового насіння проводилось неконтрольовано, 

що часто призводило до отримання низькопродуктивних або низькоякісних 

насаджень. Внаслідок цього почали створювати і досліджувати географічні 

культури [1, 2]. Не менш важливим питанням є встановлення ступеня 

успадкування їхнім потомством господарсько-цінних ознак. Для вивчення 

цього аспекту створюють географічні культури другого і третього поколінь.  

Метою проведених досліджень було вивчення особливостей росту десяти 

географічних походжень сосни звичайної у південній частині Київського 

Полісся в першому та другому поколіннях для встановлення доцільності їх 

подальшого використання у лісових культурах регіону досліджень.  

Першим об’єктом досліджень були географічні культури сосни звичайної, 

створені у 1981 р. на території ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» на 

розкорчованому зрубі, в умовах свіжого субору (В2) за схеми садіння сіянців 

2,0 х 1,0 м. Для його створення було використане насіння десяти походжень, 

також зібране в умовах свіжого субору. Згідно з діючим лісонасінним 

районуванням [1, 2], насіння шести варіантів географічного походження 

відноситься до Поліського лісонасінного району, а інші чотири репрезентують: 

Дніпровський правобережно-лісостеповий, Дніпровський лівобережно-

лісостеповий, Український степовий та Центрально-Чорноземний (РФ) райони.  

Встановлено, що до 27-річного віку перевага за лісівничо-таксаційними 

показниками була у насадження, створеного з насіння місцевого походження [4, 

5], а на час останніх досліджень (у віці 32 роки) за деякими показниками його 

почало переважати чернігівське (новгород-сіверське) походження [3].  

Навесні 2007 р., поруч з географічними культурами першого покоління, 

за схемою 2,0 х 0,5 м було створено географічні культури другого покоління. 

Здійснені восени 2014 р. їх дослідження (вік рослин 9 років) показали, що 

насадження з насіння досліджуваних провенієнцій суттєво відрізнялися і в 

другому поколінні. Найвищими показниками збереженості відзначалися 

черкаське, київське, чернігівське та сумське походження (від 56,7±3,44 до 

50,8%). Ці ж походження, разом з луганським, мали найвищі показники 

середньої висоти (від 2,2 до 2,8 м). У групу провенієнцій, що відзначалися 

найбільш інтенсивним ростом за висотою, увійшли чернігівське, черкаське та 

місцеве походження. Найменша середня висота насаджень (1,6 м) виявилася у 

походжень, географічно найбільш віддалених від регіону досліджень – 

волинського і воронезького [5].  
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Дослідження кількох походжень другого покоління у віці 15 років 

показали, що найвищими показниками збереженості на цьому віковому етапі 

відзначається насадження чернігівського (новгород-сіверського) походження – 

56,1%. У нього також виявилися найбільший середній діаметр деревостану 

(14,3±0,63 см) та приріст останнього року за висотою – 28,8±0,76 см. 

Найменшими названі показники виявилися у воронезького походження: 

збереженість – 14,2%, середній діаметр – 11,8 см та приріст за висотою – 

26,1 см. 

Отримані результати показують, що друге покоління географічних 

культур значною мірою зберігає властивості материнських деревостанів 

(географічних культур першого покоління). Як і у першому поколінні, так і у 

другому, місцеве походження відзначається найвищими показниками запасу, а 

також переважає більшість досліджуваних походжень за остаточним 

індикатором успішності росту, незначно поступаючись лише луганському і 

черкаському [5]. За подальшого тренду клімату у бік ксерофітизації, у 

недалекому майбутньому в досліджуваному регіоні може стати доцільним 

використання насіння південно-східного походження.  
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АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВІВ ОБ'ЄМУ КОЛОД 

 

У лісогосподарській практиці України чинним є ДСТУ 4020–2–2001. 

Основним, у методичному відношенні, питанням під час розроблення цього 

стандарту, було моделювання відсотка товщини кори. Аналіз різних методик 

розроблення подібних нормативів засвідчив, що усі вони характеризуються 

близькою точністю.  

DSTU 4020–2–2001 is valid in the forestry practice of Ukraine. The most 

important methodological issue for constructing the volume tables was modelling 

bark thickness. The comparison of different principles for construction volume tables 

has showed that they are nearly of the same accuracy.  

Ключові слова: колода, об’єм, серединний діаметр, кора, модель, 

стандарт, точність. 

Keywords: log, volume, middle diameter, bark, model, standard, accuracy. 

Відомо, що в Україні чинним нормативом для таксації об’єму круглих 

ділових лісоматеріалів є ДСТУ 4020–2–2001 (pr EN 1309-2:1998), який 

передбачає вимірювання довжини та серединного діаметра колоди з корою [1]. 

Відповідно об’єм лісоматеріалів обчислюється за простою формулою 

серединного перерізу [2].  

Основним, у методичному відношенні, питанням під час розроблення 

нормативів об’єму колод є моделювання товщини кори. Існує декілька 

методичних підходів опрацювання відповідних математичних моделей, 

зокрема, через абсолютне і відносне значення товщини кори, а також 

використання співвідношення між діаметрами на середині колоди без кори і з 

корою. Детально вказані методики було проаналізовано в попередньому 

дослідженні на прикладі круглих ділових лісоматеріалів сосни звичайної [3]. 

Зауважимо, що в чинному стандарті було використано модель відсотка 

товщини кори [1]. 

Мета дослідження – аналіз різних методик розроблення нормативів об’єму 

колод на прикладі дуба звичайного. 

Вихідні дані для виконання роботи – матеріали вимірювання 150 ділових 

колод дуба звичайного, випадково відібраних з бази науково-дослідних даних 

кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України.  

За результатами наукового пошуку на основі дослідних даних було 

обґрунтовано параметри математичних моделей абсолютного й відносного 
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значення товщини кори на середині колоди, а також співвідношення між 

діаметрами без кори і з корою, аналогічно, як у роботі [3]. За результатами 

дослідження встановлено, що усі три методики для круглих лісоматеріалів дуба 

звичайного характеризується близькою точністю, зокрема, статистично 

незначущою систематичною (0,2–0,3 %) і не більше 5,7 % 

середньоквадратичною помилками. Однак, як виявилося, прогнозування 

діаметра колоди без кори через співвідношення діаметрів характеризується 

найвищою точністю, зокрема, систематична і середньоквадратична помилки 

цієї моделі для масиву дослідних даних становлять відповідно 0,2 % і 3,8 %. 

Висновки. У випадку вдосконалення чинних нормативів чи розроблення 

моделі об’єму колод для інших деревних видів, відсутніх у чинному стандарті, 

рекомендуємо скористатися методикою, яка передбачає моделювання 

співвідношення між діаметрами на середині колоди без кори і з корою. 
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АФІЛОФОРОЇДНІ МАКРОМІЦЕТИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДП 

“СВЕСЬКЕ ЛГ”: ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОШИРЕННЯ 

 

Анотація. Спільнота «афілофороїдні макроміцети» обʼєднує фактично всі 

екологічні групи грибів і найбільш широко застосовуються для індикації 

загального (санітарного) стану лісів. Мікофлора афілофороїдних макроміцетів 

лісових насаджень ДП «Свеське ЛГ» налічує 20 види, які належать до 13 родин, 

6 порядків класу Agaricomycetes відділу Basidiomycota. 

Ключові слова: гриби, афілофороїдні макроміцети, Базидіоміцети. 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/13183


ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

142 

 

 

Abstract. The community "aphilophoroid macromycetes" unites virtually all 

ecological groups of fungi and is most widely used to indicate the general (sanitary) 

condition of forests. The mycoflora of aphilophoroid macromycetes of forest 

plantations of SE "Sveske Forestry" includes 20 species belonging to 13 families, 6 

orders of the class Agaricomycetes of the Basidiomycota division. 

Key words: fungi, aphilophoroid macromycetes, Basidiomycota. 

Лісові біоценози являють собою сукупність організмів, які знаходяться у 

тісних взаємозвʼязках. Особливо поширені звʼязки деревних рослин із грибами 

та грибоподібними організмами, які можна використовувати як індикатори 

антропогенного порушення лісових екосистем [1, 2, 3]. 

У ході проведених нами досліджень у ДП «Свеське ЛГ» нами виявлено 20 

видів афілофороїдних макроміцетів, що мають різний ступінь трофічної 

спеціалізації. Найбільша кількість видів виявлена на сосні звичайній (7 видів, 

35 % від загальної кількості знахідок), дубі звичайному (6 видів, 30 %), клені 

гостролистому (2 види, 10 %), березі повислій (3 види, 15 %), тополі тремтячій 

(1 вид, 5 %) та вільсі чорній (1 вид, 5 %).  

На сосні звичайній нами виявлено та ідентифіковано 7 видів 

афілофороїдних макроміцетів. Так, на коріннях, на нижніх частина стовбурів, 

на пеньках і стовбура живих дерев розвивається гетеробізидіон багаторічний 

(Heterobasidion annosum (Fr.), який є одним із найбільш небезпечних збудників 

мікозних захворювань та масового всихання хвойних лісів. Також на ґрунті і на 

рослинних чи деревних залишках, поодинці та групами, нами зареєстрований 

гриб-мікоризоутворювач телефора наземна (Thelephora terrestris Ehrh.). 

Зареєстровано поширення трутовика облямованого (Fomitopsis pinicola 

(Sw.:Fr.), трутовика щетинистого (Inonotus hispidus (Bull.) та соснової губки 

(Phellinus pini (Brot.). На сухостійних і повалених стовбурах, поширені 

тріхаптум буро-фіолетовий (Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) та 

ботріобазидій напівувінчаний (Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Lits). 

На дубі звичайному нами виявлено та ідентифіковано 6 видів 

афілофороїдних макроміцетів: ірпекс молочно-білий (Irpex lacteus (Fr.), 

пеніофора дубова (Peniophora quercina (Pers.) та радуломіцес зубчастий 

(Radulomyces molaris (Chaillet) на відмерлому субстраті. На стовбурах і гілках 

живих дерев відмічено несправжнього дубового трутовика (Phellinus robustus 

(Karst.). Також нами відмічені групи плодових тіл стереума 

жорстковолосистого (Stereum hirsutum (Willd.). На опалій деревині дуба 

поширені гіменохете червоно-бура (Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.) та 

стереум жорстковолосистий (Stereum hirsutum (Willd.). 

Афілофороїдні макроміцетів консорцій клена гостролистого представлені 

2 видами. На живих стовбурах нами ідентифіковані групи плодових тіл 

кленового трутовика (Oxyporus populinus (Schumach.) Fr.) та трутовика 

лускатого (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.). 
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На опалих гілках вільхи чорної виявлено 2 види. Найчастіше на вільсі 

трапляються грибоколючка темно-бура (Mycoacia fuscoatra (Fr.) та ірпекс 

молочно-білий (Irpex lacteus (Fr.).  

На березі повислій зареєстровано 3 види афілофороїдних грибів: на 

живих стовбурах – березова губка (Piptoporus betulinus (Bull.) та трутовик 

справжній (Fomes fomentarius (L.). На пнях та повалених стовбурах відмічена 

ценера одноколірна (Cerrena unicolor (Bull.). 

На тополі тремтячій нами зареєстровано 1 вид афілофороїдних 

макроміцетів – розщепка вуховидна (аурікуларіопсис вуховидний) 

(Schizophyllum amplum (Lév.).  

Аналіз таксономічної структури виявлених нами афілофороїдних 

макроміцетів показав, що виявлені види належать до 20 родів, 13 родин, 6 

порядків класу Agaricomycetes відділу Basidiomycota. Основа дослідженої 

мікофлори утворена представниками порядків Поліпоральні (Polyporales) (8 

видів, 40 % від їх загальної кількості), Гіменохетальні (Hymenochaetales) (5 

видів, 25 %), Руссуальні (Russulales) (3 види, 15 %), Агарикальні (Agaricales) (2 

видів, 10 %), Кантарелальні (Cantharellales) (1 вид, 5 %) та Телефоральні 

(Thelephorales) (1 вид, 5 %).  

Видова різноманітність афілофороїдних макроміцетів у лісових 

насадженнях ДП «Свеське ЛГ» складає 20 видів та 206 знахідок. Загалом, 91,6 

% усіх знахідок макроміцетів, 76,2 % видів було виявлено у надгрунтовому 

мікорогизонті. Найменшою кількістю видів і знахідок макроміцетів від 

загальної кількості характеризується кореневий мікогоризонт.  

Таким чином, афілофороїдні макроміцети характеризуються значним 

морфологічним різноманіттям і мають здатність колонізувати різноманітні 

субстрати, що зумовлює їх важливе господарське та екологічне значення.  
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РЕЗУЛЬТАТИ 35-РІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПОТОМСТВ 

ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ХАРКІВЩИНІ  

 

Анотація. Досліджені особливості збереженості, росту та якості 

стовбурів потомств плюсових дерев сосни звичайної у випробних культурах. За 

результатами порівняння показників у 12- та 35-річному віці  визначено 

потомства для різного цільового використання. 

Annotation. Peculiarities of preservation, growth and stem quality of Scots 

pine plus trees progenies in progeny test were investigated. According to the results 

of the indicators comparison at the age of 12 and 35 years, were determined 

progenies for different target use.  

Ключові слова: Pinus sylvestris, випробні культури, родини, плюсові 

дерева, ріст, якість стовбурів, динаміка, цільове використання 

Key words: Pinus sylvestris, progeny test, families, plus trees, growth, stem 

quality, dynamic, target use. 

Створення нових високопродуктивних і біологічно стійких насаджень має 

базуватись на селекційній основі. При цьому основним у селекційній роботі є 

відбір кращих деревостанів і дерев та випробування їх за потомством. Селекція 

сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) здійснюється за комплексом господарсько-

цінних ознак (швидкість росту, стійкість до хвороб, шкідників, несприятливих 

чинників довкілля, смолопродуктивність, якість деревини, урожайність тощо). 

Разом з тим результати випробувань іноді суперечливі. Встановлено 

можливість отримання достовірних результатів успадкування інтенсивності 

росту материнських дерев при випробуванні потомств до 8-10-річного віку [3]. 

Водночас коефіцієнт успадкування h2 висоти з віком зростає (у 27 років – 0,60) 

[1], а у 40 років кількість кращих нормальних і плюсових, а також мінусових 

дерев в потомствах зменшується [2]. Доведена можливість високої 

ефективності селекції на стійкість до кореневих гнилій, зокрема до 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., родинна успадкованість cтановила 0,81 [5]. 

Часом результати вивчення потомств допомагають вибраковувати найгірші 

популяції, а не відбирати найкращі [4]. Тому аналіз особливостей росту та 

розвитку певних потомств у часі сприятиме удосконаленню методичних 

підходів до оцінювання спадкової складової відібраних за фенотипом дерев. 

Об'єкт досліджень – півсібсові потомства 15 плюсових дерев сосни 

звичайної з 5 мікропопуляцій Харківської області, представлені у випробних 

культурах 1986 року, створені у ДП «Зміївський лісгосп». Рельєф ділянки 

хвилястий. ТЛУ – В2. Культури створено 1-річними сіянцями за схемою 
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2,5×0,75 м. Кожен варіант представлений двома 20-метровими рядами, в 2 – 3 

повторностях (блоках). Контрольні варіанти – сіянці вирощені з місцевого 

насіння. З 2004 ділянка перейшла у підпорідкування НПП «Гомільшанські 

ліси», рубки догляду тут не проводять.  

Обстеження проведено у 1997 та 2020-21 роках, відповідно, біологічний 

вік дерев – 12 та 35 років. У двох блоках оцінювали збереженість, ростові та 

якісні характеристики варіантів. Декілька варіантів у межах блоків виключено з 

аналізу через низьку збережуваність дерев, переважно з південного боку 

ділянки. Культури частково постраждали від антропогенного втручання.  

У 12-річному віці збережуваність рослин становила 80,6%, з яких 6,3% 

характеризувалися ослабленим станом. Майже кожне п’яте дерево (18,3%) було 

кроноване. Частка сухих дерев дорівнювала 2,7% від початкової кількості 

висаджених рослин. У 35-річному віці збережуваність визначених потомств 

становила 53,5%, з яких 3,7% дерев були пригніченими чи ослабленими. Також 

18,7% дерев зберігали ознаки кронування, обрізки пасинків та двійчаток під час 

догляду 2000 року. Сухих дерев – 5,5% від наявної кількості. Отже через 

відсутність доглядів нині культури є загущеними, до 10% дерев ослаблені та 

сухі. В цілому стан культур задовільний. 

Порівнянням росту потомств з контролем за допомогою t-критерію 

Ст’юдента встановлено, що у 12-річному віці за середньою висотою 5 з 15 

родин істотно відставали від нього в середньому на 23%. У 35 років до даної 

групи увійшли дві інші родини, водночас одна виключена з даної групи через 

покращення росту. Якщо у 12 років найбільші значення висоти відмічені у 

потомствах Б-4 та В-17, але значущість різниці з контролем не підтверджена, то 

у старшому віці відмінність посилилася до істотної. Через повільний ріст 

потомства плюсових дерев 25-зд та 7-Г доцільно використовувати для  

створення плантацій новорічних ялинок. За середнім діаметром початково 

істотне відставання двох родин до 36-річного віку нівелювалося, за даним 

показником всі 15 потомств показали ріст на рівні контрольного варіанта. 

Жодна з родин не була істотно гіршою або кращою за ростом одночасно в 

межах обох блоків, що свідчить про вплив мікроумов ділянки та конкурентної 

напруги. Рис. 1 демонструє зменшення частки варіантів, які значно 

відрізняються від контролю в межах блоку. При цьому з віком відставали за 

висотою одні ті самі повторності. Якщо у 12 років істотно відставали за обома 

ростовими показниками 29% варіантів, а перевищували 8%, то у 35 років такі 

варіанти відсутні.  

За допомогою кореляційного аналізу підтверджено статистично значущій 

зв'язок між середніми висотами родин у віці 12 і 35 років. Коефіцієнт кореляції 

виявився близьким у випадку аналізу по варіантам (r=0,63, n=16, р=0,95) та по 

блокам (r=0,64, n=32, р=0,95). Значення коефіцієнта детермінації (R2= 0,39 і 

0,41) вказують на те, що у близько 40% випадків висота 35-річного потомства 
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Рис 1. Динаміка часток істотно гірших та істотно кращих варіантів в 

межах блоків. 

 

пов’язана з показником висоти у 12 років.   

Проведено порівняння динаміки росту дерев, які збереглися до 35-річного 

віку, без ознак деформації або пригнічення, з середніми показниками потомств. 

Результат засвідчив переважно вищі середні показники родин при цьому 

аналізі, хоча відсоток перевищення становив в середньому 2,8%. В цілому 

рангове положення потомств у випадку такого обліку збережено на 61 – 73%. 

Під час аналізування виявлено потомство плюсового дерева Б-4, яке 

характеризувалося стабільно високими ростовими показниками й найвищою 

збережуваністю (75%). Потомство даного дерева вирізняється й на інших 

ділянках випробних культур. Отже його оптимальні властивості виявляються у 

високоповнотних деревостанах, що слід враховувати під час створення нових 

насаджень.  

Особливістю даних культур виявилася невисока якість стовбурів дерев у 

12-річному віці – майже кожне друге було оцінене як мінусове. Найчастіше 

внаслідок ентомопошкоджень спостерігалася заміна верхівок, що призвело до 

утворення пасинків, двійчаток та вилок. Серед інших вад стовбурів відмічена 

різного ступеня кривизна. Під час проведення освітлення частина мінусових 

дерев була зрубана, у деяких дерев в нижній частині стовбура видалені 

пасинки, у двійчаток – один із стовбурів. До 35-річного віку частка мінусових 

дерев зменшилася до 23%. Якісні показники родин виявилися дещо кращими 

порівняно з контролем, різниця становила 12% (у 12 річному віці її не було). В 

потомствах відібрано 14 кращих нормальних дерев. 

Висновки. Сучасний стан випробних культур 35-річного віку у НПП 

«Гомільшанські ліси» є задовільним, водночас через відсутність доглядів вони є 

загущеними. У 12 років за обома ростовими показниками істотно відставали 
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29% та перевищували 8% варіантів, у 35 років такі відсутні. Переважали 

контроль за висотою потомства Б-4 та В-17. За період 12 – 35 років кращі та 

гірші за висотою потомства переважно зберегли свій статус, якісні показники 

стовбурів потомств покращилися порівняно з контролем. Потомство плюсового 

дерева Б-4 рекомендовано для створення високоповнотних деревостанів, а 25-зд 

та 7-Г – плантацій новорічних ялинок. 
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Закордонний багаторічний досвід профілактики і боротьби з всиханням 

лісів внаслідок пошкодження насаджень шкідниками та хворобами свідчить 

про те, що в сучасних умовах основними найбільш ефективними заходами 

боротьби в осередках є суцільні і вибіркові санітарні рубки [1]. Слід більш 

детально зупинитися на законодавчій базі та практичних діях щодо захисту 

лісів від шкідників та хвороб в інших країнах. Так, в лісовому господарстві 

Німеччини, Польщі, Швеції постійно слідкують за санітарним станом лісових 

насаджень і вчасно вирубують хворі або заражені шкідниками дерева. На 

відміну від України, в цих країнах не потрібно залучати спеціальну комісію для 

обстеження санітарного стану дерев і закладати для цього пробну площу в 

насадженні. Достатньою підставою для прийняття рішення про вирубування 

дерев з ознаками погіршення санітарного стану є результати обстеження 

насадження лісівниками і лісорубний квиток в даному випадку є непотрібним.  

В Швеції вибіркові санітарні рубки вважаються ефективними доти, поки 

шкідники не призвели до повної загибелі насаджень. Тобто, боротьба з 

шкідниками також проводиться шляхом своєчасного вирубування 

пошкоджених дерев [2]. Інсектициди, як засіб боротьби з шкідниками, в 

лісовому господарстві Швеції не застосовуються, феромони використовуються 

лише для моніторингу.  

В Австрії власник лісу має право без погоджень проводити суцільні 

рубки на ділянці до 0,5 га, рубка на ділянці 0,5–2 га потребує відповідного 

дозволу. Власник лісової ділянки зобов’язаний вчасно проводити заходи 

боротьби з хворобами та шкідниками. Якщо заходи вчасно не проведені, то 

власника зобов’язують їх вжити, використовуючи законодавчі норми. В 

австрійських лісах пошкоджена деревина при перших ознаках ураження одразу 

прибирається з лісу і вивозиться у першу чергу[3] . 

В Словаччині, де санітарно-оздоровчі заходи мінімізовані або ж зовсім не 

застосовуються, відмічається масова масштабна загибель насаджень. 

Досить корисним для України є вивчення питання захисту лісу в Польщі, 

враховуючи що останніми роками в нашій країні досить ретельно вивчають їх 

досвід ведення лісового господарства. Завдяки системі господарювання, що 

склалася в Польщі і досконалій нормативній базі щодо захисту лісів, лісівники 

мають усі повноваження і встигають запобігати масовому ушкодженню 

насаджень. Слід зазначити, що система накопичення коштів у Польському 

національному лісовому фонді дає змогу оперативно, без залучення коштів 

державного бюджету фінансувати оздоровчі, лісозахисні заходи та подальше 

лісовідновлення. В лісовому господарстві Польщі для розв’язання завдань із 

захисту лісу використовується широкий асортимент заходів – від лісівничих 

методів підвищення біологічної стійкості лісів до застосування біологічних, 

фізико-механічних, хімічних методів боротьби зі шкідниками та хворобами. 
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Безпосередню роботу із захисту лісу регламентує «Інструкція з охорони лісу», 

яка введена в дію з 1 січня 2012 року. В ній значна увага приділяється 

своєчасному виявленню хвороб, потенційних шкідників та інших загроз у лісах. 

Обсяг санітарних рубок кожного надлісництва визначається 10-річним планом 

ведення господарства (лісовпорядкування), який затверджує Генеральний 

директор Державного лісового господарства. Однак при необхідності (особливо 

при значних пошкодженнях лісів) цей план коригується. Площа та обсяг 

санітарних рубок визначається станом насаджень [4].  

В лісах Польщі постійно проводиться моніторинг стану лісів, результати 

якого опрацьовують та узагальнюють у Лісовому дослідному інституті, де 

кожного року видають «Короткотерміновий прогноз поширення шкідників та 

інфекційних хвороб дерев». Ці прогнози є підставою для організації та 

проведення боротьби із абіотичними, біотичними та антропогенними 

чинниками, які погіршують стан деревостанів. 

Звернемо увагу, що польські лісівники мають досить широкі 

повноваження та самостійно приймають рішення про необхідність проведення 

тих чи інших заходів, зокрема, і санітарних рубок. Вчасно проведеними 

санітарними рубками запобігають подальшому пошкодженню деревини, 

заготовляють ділову деревину та реалізують її за вищою ціною. Саме така 

система захисту повинна бути впроваджена і в Україні, з врахуванням 

особливостей та національних традицій ведення лісового господарства.  

Висновки. Маючи гнучке законодавство, європейські країни приймають 

важливі оперативні рішення щодо захисту лісу від шкідників та хвороб. До 

цього з розумінням ставляться представники громадськості та 

природоохоронних організацій цих країн. Своєчасне вилучення дерев в 

насадженнях, які мають ознаки погіршення санітарного стану запобігає 

виникненню економічних збитків внаслідок втрати технічної якості товарної 

деревини.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОДНОРІЧНИХ ЖИВЦЕВИХ 

САДЖАНЦІВ ТОПОЛІ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ 

 

Анотація. Наведено результати дворічних польових досліджень щодо 

вирощування однорічних живцевих саджанців тополі сортів 'Dorskamp', 

'Robusta', 'І-45/51' та тополі Торопогрицького на вилугуваних чорноземах 

Правобережного Лісостепу. Представлено показники приживлюваності та 

висоти рослин, що виросли з живців різної довжини (20, 25 та 30 см) та 

посаджених у 2 терміни – осінь і весна. 

Abstract. The results of two-year field research on the cultivation of annual 

cutting plants of poplar varieties 'Dorskamp', 'Robusta', 'I-45/51' and Topogritsky's 

poplar on leached chernozems of the Right-Bank Forest-Steppe are presented. 

Indicators of survival and height of plants grown from cuttings of different lengths 

(20, 25 and 30 cm) and planted in 2 terms - autumn and spring are presented. 

 

Тополя, як і верба, павловнія та деякі інші деревні види помірного 

клімату може використовуватися для отримання високих урожаїв енергетичної 

біомаси [1-6]. Метою проведених у 2020 та 2021 роках досліджень було 

удосконалення технології вирощування садивного матеріалу тополі. 

Дослідження виконували у ДПДГ «Саливінківське» (с. Ксаверівка Друга 

Київської області). Ґрунт – вилугуваний чорнозем. Були використані 

здерев’янілі живці чотирьох культиварів: 'Dorskamp',  'Robusta', 'І-45/51' і тополі 

Торопогрицького завдовжки 20, 25 та 30 см Частину живців, завдовжки 20 см 

нарізали з косим зрізом, а іншу – перпендикулярно до осі пагонів. Садіння 

живців виконували у кінці листопада 2019-го і 2020-го рр. та у другій декаді 

квітня 2020-го і 2021-го рр. Схема садіння: 125 см х 50 см.  

Після завершення вегетаційних періодів проводилось визначення відсотка 

укоріненості живців та висоти однорічних живцевих саджанців (табл. 1 та 2). 

Як видно з наведених даних, укоріненість живців за осіннього садіння 

зростала із збільшенням довжини живців до 25 см.  

Живці з косими зрізами у 2020 році у більшості випадків мали перевагу за 
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укоріненістю порівняно з живцями з перпендикулярними зрізами, а у 2021-му – 

 

 

Таблиця 1 

Укоріненість живців тополі за різної довжини та строків садіння, % . 

Назва 

сорту 

Довжина живців, см 

20 20 

(косий зріз) 

25 30 

2020 р. (садіння живців восени 2019-го року) 

'Dorskamp' 43,3±6,45 66,7±6,14 83,3±4,85 76,7±5,51 

'Robusta' 35,0±6,21 58,3±6,42 68,3±6,06 73,3±5,76 

'І-45/51' 53,3±6,49 55,0±6,48 71,7±5,87 71,7±5,87 

Торопогрицького 55,0±6,48 56,7±6,45 88,3±4,18 88,3±4,18 

2021 р. (садіння живців восени 2020-го року) 

'Dorskamp' 46,7±6,50 43,3±6,45 36,7±6,27 63,3±6,27 

'Robusta' 73,3±5,76 30,0±5,97 28,3±5,87 26,7±5,76 

'І-45/51' 65,0±6,21 36,7±6,27 40,0±6,38 45,0±6,42 

Торопогрицького 41,7±6,42 48,3±6,51 61,7±6,33 81,7±5,04 

2020 р. (садіння живців навесні 2020-го року) 

'Dorskamp' 85,0±4,65 60,0±6,38 65,0±6,21 41,7±6,42 

'Robusta' 20,0±5,21 13,3±4,26 21,7±5,36 12,5±4,46 

'І-45/51' 23,3±5,51 23,3±5,51 28,3±5,87 20,0±5,21 

Торопогрицького 35,0±6,21 41,7±6,42 38,3±6,33 48,3±6,51 

2021 р. (садіння живців навесні 2021-го року) 

'Dorskamp' 86,7±4,43 53,3±6,49 65,0±6,21 70,0±5,97 

'Robusta' 85,0±4,65 65,0±6,21 53,3±6,49 75,0±564 

'І-45/51' 70,0±5,97 46,7±6,49 36,7±6,27 36,7±6,27 

Торопогрицького 33,3±6,14 51,7±6,51 23,3±5,51 50,0±6,51 

 

навпаки (за винятком тополі Торопогрицького). У 2021 році приживлюваність 

живців, висаджених восени 2020-го року, за незначним винятком (20-см живці з 

перпендикулярним зрізом), була найменшою з двох років досліджень. 

Холодна та суха весна 2020 року спричинила загибель значної кількості 

живців і приживлюваність, відповідно, мала значно менші показники. Вона 

становила у сорту 'Dorskamp' – від 41,7 до 85,3%, у 'Robusta' – від 12,5 до 20,0%, 

у 'І-45/51' – від 20,0 до 28,3% і у тополі Торопогрицького – від 35,0 до 48,3%. 

Важливо відзначити, що у 2020-му році тенденція до збільшення показників 

укорінення живців висаджених навесні зі збільшенням їх розмірів 

простежувалася лише у тополі Торопогрицького, а у більшості випадків вища 

укоріненість відзначалася у живців завдовжки 25 см. У 2021-му році взагалі 

перевага за відсотком укорінення була за живцями найменших розмірів 
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(перпендикулярний зріз), де укоріненість живців сорту 'Dorskamp' становила 

86,7%, у сорту 'Robusta' – 85,0%, у 'І-45/51' – 70,0%.   

Живці з косим зрізом, за весняного садіння, переважали за укоріненням 

живці з перпендикулярним зрізом лише у двох випадках із 8 (у тополі 

Торопогрицького).  

За осіннього садіння живців найбільші показники висоти живцевих 

саджанців за 2 роки досліджень отримано у тополі Торопогрицького (табл. 2). У 

цього ж сорту за осіннього садіння були також високі показники укорінення 

живців, що вказує на доцільність висаджування його живців восени. 

За весняного садіння найбільші розміри мали живцеві саджанці сорту 

'Dorskamp' – у 2020-му році їх середня висота становила від 165,6 до 176,4 см, а 

у 2021-му – від 195,0 до 228,6 см. Також у цьому варіанті укоренилася 

найбільша кількість живців (табл. 1), з чого можна зробити висновок про вищу 

ефективність висаджування живців цього сорту навесні. 

Протягом вегетативного періоду 2020 року сорти 'Robusta' і 'І-45/51', як 

уже згадувалось, відзначалися дуже низькими показниками укорінення живців. 

У них також виявилися найменшими показники висоти саджанців, що з них 

виросли як за осіннього так і за весняного садіння живців. 

Вплив розмірів живців на висоту живцевих саджанців, як видно з даних 

таблиці 2, виявився не дуже суттєвим, у багатьох випадках саджанці з живців 

завдовжки 20 і 25 см мали більшу середню висоту, ніж за використання живців 

завдовжки 30 см.  

Таблиця 2 

Середня висота однорічних саджанців тополі за різної довжини живців, см 

Назва 

сорту 

Довжина живців, см 

20 20 

(косий зріз) 

25 30 

2020 р. (садіння живців восени 2019-го року) 

'Dorskamp' 157,0±10,26 155,4±5,94 161,6±5,69 154,1±4,37 

'Robusta' 117,6±8,22 127,1±7,47 143,9±5,06 150,9±3,57 

'І-45/51' 142,8±5,07 143,6±2,98 146,0±4,73 145,8±4,37 

Торопогрицького 183,9±2,82 175,3±5,11 177,6±7,80 176,4±6,05 

2021 р. (садіння живців восени 2020-го року) 

'Dorskamp' 161,4±9,15 186,5±8,05 164,0±11,13 160,4±7,28 

'Robusta' 191,4±5,97 130,6±6,82 122,1±9,40 137,1±7,51 

'І-45/51' 153,1±6,05 149,8±9,34 140,5±6,15 154,3±8,54 

Торопогрицького 171,6±7,50 205,0±5,28 199,5±4,70 217,6±3,70 

2020 р. (садіння живців навесні 2020-го року) 

'Dorskamp' 176,4±7,50 173,3±6,57 167,4±5,18 165,6±10,00 

'Robusta' 100,8±9,08 106,3±14,13 98,5±9,53 94,3±8,41 

'І-45/51' 87,1±0,87 87,1±8,74 104,7±5,50 92,5±8,54 
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Торопогрицького 106,2±10,88 144,4±7,26 134,8±11,83 150,0±7,12 

2021 р. (садіння живців навесні 2021-го року) 

'Dorskamp' 228,6±4,03 210,6±6,96 211,4±6,81 195,0±7,46 

'Robusta' 207,9±6,65 138,8±5,27 144,4±4,18 143,0±4,75 

'І-45/51' 146,3±3,90 139,3±6,72 140,0±5,48 132,2±9,08 

Торопогрицького 133,9±8,18 161,3±6,25 161,4±9,21 172,6±6,16 
 

У 2020 році у всіх сортів живці з косими зрізами, що висаджувалися 

восени, мали вищі показники укорінення, порівняно з перпендикулярним 

зрізом, а у всіх інших випадках, за винятком тополі Торопогрицького, краще 

укоренялися живці нарізані перпендикулярно до осі пагона. Вищі показники 

приживлюваності і висоти живців тополі Торопогрицького з косим зрізом 

вказують на доцільність нарізання живців цього сорту таким способом.  
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РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ  

ТОПОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Анотація. Наведено результати трирічних польових досліджень росту і 

продуктивності енергетичних плантацій тополі сорту «Robusta» на 

вилугуваних чорноземах Правобережного Лісостепу. Встановлено, що такі 

насадження, створені здерев’янілими живцями, у трирічному віці досягають 

середньої висоти 6,6-6,8 м, діаметра на 1,3м – 5,8-6,2 та урожайності сухої 

біомаси 11,7-14,6 т/га. 

Abstract. The results of three-year field studies of the growth and productivity 

of energy plantations of «Robusta» poplar on leached chernozems of the Right-Bank 

Forest-Steppe are presented. It was found that such plantations created by woody 

cuttings at the age of three reach an average height of 6.6-6.8 m, a diameter of 1.3 m 

- 5.8-6.2 and a dry biomass yield of 11.7-14, 6 t / ha. 

Виснаженням покладів викопних енергоносіїв на фоні інтенсивного 

зростання світових потреб в енергії створюють передумови до необхідності 

пошуку альтернативних відновлюваних джерел енергії. Серед останніх одним з 

найперспективніших розглядається біомаса деревних рослин [3, 5, 6, 7]. Тополя, 

як найбільш швидкоросла деревна рослина помірного клімату, кращі 

насадження якої можуть продукувати до 20–25 т/га сухої біомаси у рік [1, 2, 4, 

5, 8]. безумовно має бути використана для отримання енергетичної сировини.  

Метою проведених досліджень було встановлення особливостей росту 

енергетичної плантації тополі сорту 'Robusta' в умовах Центрального Лісостепу 

України на вилугуваних чорноземах (ДП ДГ «Саливінківське», с. Ксаверівка 

Друга Київської області). Як садивний матеріал використовувались однорічні 

здерев’янілі живці завдовжки 25 см і діаметром 0,8–1,0 см. Запроектована 

схема розміщення садивних місць – 2,0х0,8 м, або 6,25 тис. шт./га. Фактично ж 

на одній частині ділянки було висаджено 6342 живців на 1 га, а на другій –

5650 шт./га. 

При цьому, після першого року вони мали практично однакову висоту 

(1,6 м). За другий вегетаційний період їх приріст за висотою становив у 

рідкішого варіанту 2,0±0,05 м, а у густішого – 2,1±0,05 м а за третій – 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

155 

 

 

відповідно 3,0 та 3,1 м. Таким чином, показники середньої висоти трирічних 

дерев досліджуваних варіантів становили відповідно 6,6±0,12 та 6,8±0,09 м. 

Більша площа живлення рослин рідкішого варіанту посприяла 

збільшенню середнього діаметра його дерев. Так , після першого року діаметр 

на висоті 1,3 м був більшим у густішому варіанті (0,5 см проти 0,3 см), але уже 

за наступний рік дерева рідкішого насадження стали на 2 мм товщими і така 

різниця збереглася на третій рік, коли середній діаметр дерев густішого 

варіанту становив 5,8 см, а рідкішого – 6,2 см.  

Внаслідок вищих показників діаметру дерев рідкішого варіанту, у них 

виявилася вищою маса середнього дерева, але через меншу кількість дерев, їх 

продуктивність виявилася меншою (табл. 1). 

Таблиця 1 

Продуктивність та енергоємність трирічної плантації тополі  

сорту 'Robusta' на вилугуваних чорноземах  

Варіант 

густоти 

насадження 

Кількість 

садивних 

місць,  

шт./га 

Кількість 

дерев після 

трьох років,  

шт./га 

Сира маса 

одного 

дерева, кг 

Вихід 

сирої 

біомаси, 

т/га 

Вихід 

сухої 

біомаси, 

т/га 

Вихід 

енергії, 

ГДж/га 

Густий 

 

6342 4060 7,18  29,15 14,58 259,5 

Рідкий 

 

5650 2915 8,00 23,32 11,66 207,5 

 

Отже, після трьох років вирощування плантації тополі, створеної 

живцями на одному гектарі можна отримати 11,66–14,58 тон сухої біомаси, або 

207,5–259,5 ГДж енергії. 

Різке збільшення морфометричних показників протягом третього року 

вирощування вказує на доцільність більш тривалого періоду вирощування 

таких насаджень для отримання максимальної кількості біомаси.  

Використана література:  

1.Фучило Я. Д., Літвін В. М., Сбитна М. В. Біологічні, екологічні та 

технологічні аспекти плантаційного вирощування тополі в умовах Київського 

Полісся. Київ : Логос, 2012. 214 с.  

2. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило О.Я., Літвін В.М. Досвід та 

перспективи вирощування тополі (Populus sp. L.) у Південному Степу України. 

Наук. праці ЛАНУ. Л.: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 7. С. 66–69. 

3. Aylott M. J., Casella E, Tubby I. et al. Yield and spatial supply of bioenergy 

poplar and willow short-cutting cycle coppice in the UK. New Phytol. 2008. Vol. 

178, Iss. 2. P. 358–370. doi: 10.1111/j.1469-8137.2008.02396.x  

4. Broeckx L. S., Verlinden M. S., Ceulemans R. Establishment and two-year 

growth of a bio-energy plantation with fast-growing Populus trees in Flanders 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

156 

 

 

(Belgium): effects of genotype and former land use. Biomass Bioenerg. 2012. Vol. 

42. P. 151–163. doi: 10.1016/j.biombioe.2012.03.005  

5. Dieter M. Poplars and Other Fast-Growing Trees – Renewable Resources for 

Future Green Economies. 25th Session of the International Poplar Commission : 

Working Paper IPC/15 (Berlin, 13–16 Sept. 2016). Rome : FAO, 2016. 19 р.  

6. El Bassam N. Handbook of Bioenergy Crops. A Complete Reference to 

Species, Development and Applications. London ; Washington, DC : Earthscan, 

2010. 544 p. 

7. Mann J. Comparison of Yield, Calorific Value and Ash Content in Woody 

and Herbaceous Biomass used for Bioenergy Production in Southern Ontario, Canada 

: A Thesis Presented to The University of Guelph. Guelph, Ontario, Canada, 2012. 

106 p. 

8. Stoffel R. Short rotation woody crops – Hybrid poplar. URL: 

https://www.forestry.umn.edu/sites/forestry.umn.edu/files/cfans_asset_356341.pdf 

 

УДК 

 
1Чемерис І.А., 2Сопушинський І.М., 1Ключка С.І. 

1Черкаський державний технологічний університет 
2 ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УДАРНОЇ В’ЯЗКОСТІ ДЕРЕВИНИ ДУБА 

ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ДП «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 

 

В умовах зростання конкуренції виникає необхідність в управлінні якістю 

продукції. Сьогодні для підприємства економічно важливим є не тільки 

досягнення певного рівня якості, а і прогресивність продукції, її переваги перед 

іншими зразками, що забезпечує конкурентоспроможність продукції на ринку. 

Поняття «якість деревини» включає в себе цілий ряд показників, і це не тільки 

висока сортність деревного матеріалу, а і певні фізико-механічні властивості, а 

саме щільність, міцність, модуль пружності, теплофізичні, акустичні, твердість 

та ряд інших, які відповідають певним вимогам до спецсортиментів. 

Аналіз площі земель лісогосподарського призначення в ДП «Корсунь-

Шевченківське лісове господарство»  показав, що насадження дубу звичайного 

займають площу 10294,0 га, що складає 42,78 %. Найбільш поширеними в ДП 

«Корсунь-Шевченківське лісове господарство»  є тип лісу Д2ГД (47,1 % від 

площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок), С2ГСД (21,8 %), В2ДС 

(19,4 %) (Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Корсунь-

Шевченківське лісове господарство», 2014). На основі матеріалів 

лісовпорядкування нами було відібрано три пробні ділянки з різними типами 

https://www.forestry.umn.edu/sites/forestry.umn.edu/files/cfans_asset_356341.pdf
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лісорослинних умов з насадженнями дубу звичайного. Відбір модельних дерев, 

виготовлення та випробування зразків деревини проведено з урахуванням 

методів, що застосовуються у деревинознавстві. Модельні дерева обирали за 

методом середньої моделі. Типи лісу пробних ділянок, склад насадження, їх 

бонітет та повноту  представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Лісівничі показники пробних ділянок 

Яснозірське лісництво Кумейківське лісництво Квітчанське лісництво 

С2ГСД 

грабово-соснова 

судіброва 

В2ДС 

свіжий дубово-сосновий 

субір 

Д2ГД 

свіжа грабова діброва 

8Дз2Гз+Сз+Б / 1 / 0,7 9Сз1Дз+Ос+Бп/1/ 0,65 3Дз3Яз1Кл3Гз + Лпд/ 1 

/ 0,7 

 

Ударна в'язкість деревини – здатність деревини поглинати енергію при 

ударному навантаженні внаслідок своєї в'язкості і пластичності. 

Для визначення в’язкості деревини дубу звичайного випробовували 

зразки перерізом 20х20 мм і довжиною 300 мм. Зразки було випробувано на 

маятниковому молоті марки МК-30А, запас енергії якого становить 100 Дж.  

Ударну в’язкість обчислювали з точністю до 0,1 Дж/см2 за формулою 1 

(Божок, Вінтонів & Сопушинський, 2002): 

 

       (1) 

 

 де  – ударна в’язкість, Дж/см2;   – робота, виконана при зломі зразка 

деревини, Дж; b – ширина зразка, см;  h– висота зразка, см.  

 

         Результати вимірювання представлено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

 Ударна в’язкість деревини, МПа  в дослідних зразках дубу 

звичайного ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» 

Кряж Яснозірське 

лісництво 

Кумейківське 

лісництво 

Квітчанське 

лісництво 

Нижній 6,32±0,56 

27,96 

10,07±0,13 

4,02 

8,63±0,60 

22,06 

Середній 6,49±0,46 

22,48 

8,20±0,27 

10,58 

9,44±0,12 

4,16 

Верхній 5,33±0,64 

38,19 

5,67±0,45 

24,90 

3,77±0,38 

31,54 
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Ударна в’язкість деревини в межах дерева Яснозірського лісництва не 

змінюється і в середньому дорівнює 6,05 Дж/см2 (табл. 3).  

 

Таблиця 3 

T-достовірність різниці між середніми показниками ударної  в’язкості 

деревини в межах дерева в дослідних зразках дубу звичайного 

Яснозірського лісництва (при α = 0,05) 

Порівняння показників різниці з різних кряжів 

 

t-достовірність 

нижній-середній нижній-верхній середній-верхній 

0,818 0,262 0,163 

Примітка. * різниця між середніми достовірна 

 

Деревина Кумейківського лісництва має різну в’язкість деревини в різних 

кряжах (табл. 4). Так, є достовірна різниця між в’язкістю нижнього, середнього 

та верхнього кряжів, яка зменшується з висотою дерева. Ударна в’язкість у 

нижній частині більша, ніж у середній на 1,87 Дж/см2, і на 4,40 Дж/см2 більша 

порівняно з ударною в’язкістю верхньої частини.  

 

Таблиця 4 

T-достовірність різниці між середніми показниками ударної  в’язкості 

деревини в межах дерева в дослідних зразках дубу звичайного 

Кумейківського лісництва (при α = 0,05) 

Порівняння показників різниці з різних кряжів 

 

t-достовірність 

нижній-середній нижній-верхній середній-верхній 

3,646E-05* 1,596E-06* 0,0002* 

Примітка. * різниця між середніми достовірна 

  

Як видно з табл. 5, ударна в’язкість деревини дослідних дерев 

Квітчанського лісництва у верхній частині значно менше, ніж у нижній та 

середній: на 4,87 Дж/см2 менше, порівняно з нижньою частиною та на 5,67 

Дж/см2 порівняно з верхньою частиною.  

 

Таблиця 5 

T-достовірність різниці між середніми показниками ударної  в’язкості 

деревини в межах дерева в дослідних зразках дубу звичайного 

Квітчанського лісництва (при α = 0,05) 

Порівняння показників різниці з різних кряжів 

 нижній-середній нижній-верхній середній-верхній 
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t-достовірність 
0,2164 4,607E-05* 2,22E-05* 

Примітка. * різниця між середніми достовірна 

 

Аналіз достовірності різниці між груповими середніми арифметичними 

ударної  в’язкості деревини за t-критерієм (табл. 6) показав, що в’язкість 

деревини 

у нижньому та середньому кряжах достовірно відрізняється по лісництвах.  

Так, за в’язкістю деревини нижнього кряжа дослідні лісництва можна 

розташувати в наступному порядку: Кумейківське (в’язкість деревини складає 

10,07 Дж/см2) – Квітчанське (8,63 Дж/см2) – Яснозірське (6,32 Дж/см2). 

 

Таблиця 6 

Визначення достовірності різниці між груповими середніми 

арифметичними ударної  в’язкості деревини за t-критерієм (при α = 0,05) 

Порівняння лісництв Частина кряжа 

низ середина верх 

Яснозір’я – Кумейки 6,714E-05* 0,006* 0,669 

Яснозір’я – Квітки 0,012* 9,213E-05* 0,050 

Кумейки – Квітки 0,042* 0,001* 0,016* 

Примітка. * Різниця між середніми достовірна 

 

 За в’язкістю деревини середнього кряжа можна сформувати наступний 

рядок: Квітчанське лісництво (9,44 Дж/см2) – Кумейківське (8,20 Дж/см2) – 

Яснозірське (6,49 Дж/см2). У верхньому кряжі ударна в’язкість деревини 

Кумейківського лісництва на 1,9 МПа більша, ніж у Квітчанському. 

Таким чином, у дерев Кумейківського лісництва більша в’язкість 

деревини у нижньому та верхньому кряжах, у Квітчанському – середньому 

кряжі, а деревина Яснозірського лісництва має найменшу в’язкість.  
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АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В 

ЛІСОВОМУ РОЗСАДНИКУ МАЛОПЕРЕЩЕПИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА 

 ДП «ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

            Анотація. У статті описана агротехніка вирощування сіянців сосни 

звичайної у розсаднику Малоперещепинського лісництва ДП "Полтавський 

лісгосп" з метою одержання високоякісного садивного матеріалу для 

лісорозведення та штучного лісовідновлення. Отримання такого садивного 

матеріалу можливе за умови дотримання конкретних агротехнічних процесів 

вирощування сіянців. 

          Annotation. The article describes the agricultural techniques of growing Pinus 

sylvestris seedlings in the nursery of Malopereshchepyn forestry of SE Poltava 

Forestry to obtain high-quality planting material for reforestation and individual 

reforestation. Production of such planting material is possible by following specific 

agricultural techniques for growing seedlings. 

         Ключові слова: агротехніка, насіння, сіянці, догляд, грунт. 

         Keywords:  agricultural techniques, seeds, seedlings, care, soil.      

       Територія державного підприємства «Полтавське лісове господарство»  

розташована на умовній межі кліматичних зон України,  де лісостеп переходить 

в степ, головною лісоутворюючою породою є сосна звичайна. Для цієї території 

характерні різкі перепади клімату – рання та коротка весна, пізні весняні 

заморозки, стійка тривала засуха [5].  

      Державне підприємство «Полтавське лісове господарство»  протягом 

останніх років стабільно створює лісові культури на площі  до 200 га, понад 

50% з яких – соснові. 

     Садивний матеріал сіянців сосни звичайної для  створення лісових культур 

вирощують у власному  лісовому розсаднику по передовій технології, всі 

процеси механізовано. Агротехніка вирощування сіянців сприяє формуванню 

оптимального режиму для проростання висіяного насіння, появи дружніх 

сходів, розвитку молодих рослин [1]. 

    Агротехніка вирощування сіянців у відкритому ґрунті передбачає проведення 

наступних робіт: основний та передпосівний обробіток ґрунту, сівбу насіння, 

догляд за посівами до появи сходів, догляд за сходами та сіянцями, 

інвентаризація сіянців, викопування та зберігання садивного матеріалу [1]. 
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     Підготовку ґрунту проводять по системі однорічного чорного удобреного 

або сидерального пару. Після викопування садивного матеріалу вносять 

перегній з розрахунку 100 т на 1 га і заорюють його на глибину до 15 см або 

проводять посів сидерату (горох з розрахунку 150  кг на 1 га, або люпин синій з 

розрахунку 200 кг на 1 га ,  або горох з гірчицею 130 кг на 1 га,  або фацелія 15 

кг на 1 га, або фацелія з гірчицею 12 кг на 1 га). На протязі вегетаційного 

періоду проводять догляд за чорним удобреним паром дисковими боронами. 

Сидерат в ґрунт заорюють у фазі зав’язування перших бобів у червні - липні 

місяці дисковими  боронами, і лише наприкінці вересня проводиться суцільна 

культивація важкими боронами ( не глибока) з метою вирівнювання площі. В 

кінці жовтня бажано обробити ґрунт плоскорізом на глибину 25 см. 

    Ранньою весною наступного року проводять закриття вологи, а перед 

висівом насіння культивацію з боронуванням. 

     Передпосівна підготовка насіння включає в себе:  

 снігування насіння сосни, яке проводиться з метою збільшення ґрунтової 

схожості та енергії проростання  насіння. Насіння насипають у мішечки з 

тканини на 1/3-1/4 їх об’єму, і за 1 місяць до висіву засипають снігом, 

товщина шару насіння в мішечках 5 см. Для того щоб затримати 

проростання насіння, сніг вкривають соломою, тирсою або хвойною 

лапкою. При відсутності снігу для проведення снігування можна 

використовувати лід; 

 намочування насіння проводять на 24 години у сніговій воді або на 2 год 

в 0,5 % розчині марганцево - кислого калію; 

 для захисту від грибкових захворювань і шкідників, запобіганню 

виляганню сіянців та появи інших хвороб проводять шляхом 

протруювання насіння хвойних порід перед висівом препаратом 

«Фундазол» 10 г на 1 кг насіння і перемішують, далі проводять обробку 

насіння стимуляторами росту (гетероауксин) [2], або препаратом  

«Триман». 

     Висівають насіння сосни звичайної  весною у підготовлені борозенки по 

схемі 20-20-20-20-60 см на глибину  1-1,5 см і мульчують посіви 

торфосумішшю або тирсою шаром до 2 см, після цього посіви необхідно 

прикоткувати легкими котками. 

     Догляд за посівами сосни звичайної полягає у систематичному рихленні 

посівів механізованим та ручним способом. Звертається увага на проведення 

рихлення кільчастим котком при появі кірки на посівах сосни або легкого 

рихлення граблями. 

     Підживлення посівів проводять через 2 тижні після проростання насіння 

(коли сіянець очиститься від шляпки). Для підживлення використовують 0,5 % 

розчину суперфосфату або позакореневе підживлення аміачною селітрою (100 
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кг на 1 га). В липні місяці для прискорення  здерев’яніння сіянців проводять 

підживлення посівів 0,5 % розчином сульфату калію [3].   

     Без своєчасних заходів боротьби з грибковими хворобами – виляганням і 

шютте – одержати високоякісний садивний матеріал сосни звичайної складно 

[1]. Одночасно при проведенні підживлення необхідно проводити обробку 

посівів від вилягання сіянців фундазолом із розрахунку 70 г препарату на 1 га з 

інтервалом обробки посівів через три  тижні ( не менше 4 обробки). Проти 

шютте звичайного застосовують 0,5 % розчину бордоської рідини [4], 2%  

розчин колоїдної сірки починаючи з другої декади липня до осені з інтервалом  

обробки 12 днів. 

    Висновки. Застосування даної агротехніки вирощування сіянців сосни 

звичайної  в умовах лісового розсадника дає можливість  отримати набагато 

більше стандартних сіянців для задоволення потреб в садивному матеріалі.  
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ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

 

В статті подано характеристику лісових екосистем Яворівського 

національного природного парку, як ключових територій установи. Особлива 

увага звернута на созологічні аспекти, рекомендовано вдосконалення 

функціонального зонування та розширення території Яворівського НПП. 

Maidanskyi M.A., Lyubynets’ I.P. Forest ecosystems of Yavoriv National Nature 

Park. The article describes the forest ecosystems of Yavoriv National Nature Park as 

key areas of the institution. Particular attention is paid to sociological aspects, it is 

recommended to improve the functional zoning and expand the protected area.  

Ключові слова: Яворівський НПП,  лісові екосистеми, созологічний аспект. 

Key words: Yavoriv NNP,  forest ecosystems, sociological aspect. 

Серед усіх типів наземних екосистем найбільш поширеними і 

найціннішими є ліси. Запас рослинної маси в лісових екосистемах становить 

82% фітомаси Землі, або 1960 млрд. т, а запас деревини перевищує 300 млрд. 

куб. м. Ліс, на відміну від багатьох інших органічних ресурсів −  нафти, газу, 

кам'яного вугілля, а також неорганічних копалин, − відновлюваний природний 

ресурс [3]. 

За даними Проекту організації території Яворівського НПП [5], який 

створений в регіоні Українського Розточчя з метою збереження, відтворення та 

раціонального використання типових і унікальних лісостепових ландшафтів та 

інших природних комплексів, 95,3% площі займають лісові землі, близько 4% −  

водойми (ставки, річки та болота), пасовища, сінокоси, рілля і пів відсотка − під 

господарськими, адміністративними та рекреаційними об’єктами. 

У свою чергу, лісові землі на 95% вкриті лісовою рослинністю, близько 2% 

− галявини, 1,2% − зруби та незімкнуті лісові культури, 1,7% − лісові дороги та 

просіки. Тому, лісові екосистеми є визначальними серед природних комплексів 

у ЯНПП і їх збереженню та відтворенню приділяється особлива увага. 

Ліси Яворівського НПП можна умовно розділити на такі основні групи 

щодо відповідності до природних умов та відповідних корінних типів: 

- ліси природні (малопорушені людською діяльністю), відповідні до корінних 
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типів, серед яких цінність мають старовікові природні ліси та умовні праліси; 

- ліси вториннні, породно-видовий склад яких суттєво змінився внаслідок 

впливу людини (рубання, пожежі, випас, витоптування, підтоплення); 

- ліси штучно створені (лісові культури) або відновлені природним чином 

після вирубок, які за породно-видовим складом наближені до природних; 

- ліси штучно створені переважно з невластивих порід (інтродуцентів), що не 

відповідають лісорослинним умовам; 

- ліси сукцесійні, тобто спонтанно поновлені на місцях, де тривалий час 

лісу не було (на місці колишніх поселень та сільськогосподарських угідь). 

Серед природних лісових фітоценозів ЯНПП переважають формації сосни 

звичайної, бука лісового, дуба звичайного, вільхи чорної, а у похідних – також 

граба звичайного, берези бородавчатої. Ще у ХІХ ст. поширені були формації 

ялиці білої та зустрічались модринники, які згодом, на жаль, практично зникли. 

Супутніми до головних породами, залежно від лісорослинних умов, можуть 

виступати ясен звичайний, граб звичайний, клен-явір, клен гостролистий, липа 

серцелиста, в’яз шорсткий, черешня, осика, вільха чорна, береза бородавчаста, 

різні види верб; зрідка: дуб скельний, липа широколиста, аборигенна смерека, 

ялиця біла, вільха сіра, береза пухнаста.  

Природно-територіальні комплекси ЯНПП за фізико-географічним 

районуванням належать до Янівського, Дубровицького та 

Верхньоверещицького ландшафтів природного району Розточчя, Розтоцько-

Опільської горбогірної області, Західно-Українського краю, зони 

широколистяних лісів Східно-Європейської фізико-географічної країни. 

Завдяки особливостям ландшафтної структури та крайового положення на 

стику з природними ландшафтами області Малого Полісся та близькості з 

природними ландшафтами Передкарпатської височинної області Карпатської 

гірської фізико-географічної країни, рослинність, а відтак і весь ландшафт 

Розточчя часто набуває мішано-лісового характеру з характерними як 

неморальними (лісовими), так і бореальними (північними) та монтанними 

(гірськими) елементами ландшафтних компонентів.  

Згідно геоботанічного районування, Розточчя лежить на стику 

геоботанічних районів Магерівських букових, дубово-соснових і дубово-

грабових лісів та Яворівських дубово-соснових, дубових, вільхових лісів, лук, 

боліт і заплав, що належать до Розтоцького округу букових, буково-соснових, 

дубово-соснових, ялицевих та дубових лісів, заплавних луків та евтрофних 

боліт Балтійської підпровінції Центрально-Європейської провінції 

Європейської широколистяно-лісової області. Тут проходять межі ареалів цілої 

низки рослин, зокрема – едифікаторів та субедифікаторів лісових рослинних 

угруповань. Так, Розточчя лежить на північно-східній межі природних ареалів 

бука лісового, ялиці білої, південній – сосни звичайної, східній – ялівцю 

звичайного та дуба скельного. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

165 

 

 

 За лісотипологічним районуванням територія знаходиться на стику 

области сирого груда 4d  (вологі і свіжі грабово-соснові судіброви, грабові 

бучини і дубово-соснові субори, свіжі грабово-соснові субучини) та области 

вологого груда 3d (вологі і свіжі грабово-соснові судіброви, свіжі та вологі 

субори, рідше бори; сирі і мокрі сугрудки, ольси) Східно-Європейської рівнини. 

У Яворівському НПП наявні типові та раритетні (рідкісні, зникаючі, 

ареально-пограничні), а також типові для Розточчя, але рідкісні в масштабах 

держави рослинні угруповання – передовсім лісові. Низка таких фітоценозів, 

що потребують охорони, включена до Зеленої Книги України [2], а саме: 

букових з домінуванням барвінку малого; букових з домінуванням плюща 

звичайного; грабово-серцелистолипово-букових; звичайнососново-букових та 

грабово-звичайнососново-букових; буково-звичайнодубових; скельнодубово-

звичайнодубових; ялиново-клейковільхово-звичайнососнових та ялиново-

повислоберезово-звичайнососнових; дубових з домінуванням плюща 

звичайного; буково-звичайнососнових, буково-звичайнодубово-

звичайнососнових та грабово-буково-звичайнососнових; звичайнососнових 

звичайно ялівцевих та звичайнодубово-звичайнососнових звичайно ялівцевих. 

Також ряд рослинних угруповань включено до переліку «Раритетні 

фітоценози Західних регіонів України [4] зокрема: асоціація скельнодубова 

судіброва ліщиново-орлякова; асоціація скельнодубова судіброва чорницева 

(виявлена в околицях НПП); асоціація сосново-букова судіброва (з дуба 

скельного) конвалієва (виявлена в околицях НПП); асоціація бучина чорницева; 

асоціація бучина плющева; формація дуба скельного; субформація 

скельнодубово-букові ліси; малопоширеними, але дуже цінними є лісові 

формації з домінуванням, співдомінуванням чи участю дуба скельного – виду, 

включеного до Регіонального Червоного списку  Львівської області.   

Ціла низка оселищ з домінуванням дуба скельного в існуючих межах 

Яворівського НПП представлена фрагментарно, на малих площах, але на 

території ДП «Рава-Руське ЛГ», що проектується до розширення парку, вони 

представлені досить широко і на значних площах.  

Значна частина лісонасаджень Яворівського НПП природнього походження 

відноситься до старших груп віку (пристигаючі, стиглі та перестійні). Саме такі 

ліси є незамінним середовищем для всього спектру лісової біоти, передовсім – 

раритетної (зокрема дендрофільної та сапроксилобіоти). Старі, великомірні, 

крислаті та дупласті дерева мають винятково важливе значення, як домівка для 

багатьох видів фауни. На крислатих кронах гніздяться великі птахи, у дуплах 

мешкають птахи-дуплогніздники (синиці, дятли, одуди, мухоловки, сови) та 

дрібні звірі: білки, вовчки (соні), кажани, куниці тощо. Також у трухлявій 

деревині живуть комахи, якими живляться птахи, а старіючі стовбури 

обростають грибами, лишайниками, мохами та папоротями. Саме старі, 

всихаючи та мертві дерева є місцем життя для 30-50% усіх видів лісової біоти. 
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Особливу наукову, природоохоронну, селекційну та естетично-пізнавальну 

цінність мають ліси, що майже, не зазнали людського втручання – відповідно 

старовірові природні ліси та праліси. У таких лісах наявні всі вікові яруси 

деревостану, представлені мертва деревина усіх стадій розкладу, все видове 

багатство відповідного корінного типу лісу. В ході обстежень перестійних 

насаджень Яворівського було ідентифіковано два кластери з семи ділянок 

старовікових природних лісів (34,5 га) і двох ділянок (32,8 га) пралісового 

характеру. Це справжні еталони недоторканих природних екосистем.  

Ділянки, де збереглися первинні або малозмінені природні комплекси слід 

зберігати, включаючи їх у заповідну зону ЯНПП. З метою забезпечення умов 

для диференційованої системи збереження різних за природоохоронною та 

естетично-рекреаційною цінністю об’єктів і комплексів, у Парку проведене 

функціональне зонування його території. Виділено зони заповідну, 

регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарську. Найбільш цінні 

екосистеми включені до заповідної зони, котра охоплює 1030,6 га або 35,4% 

території, наданої у постійне користування Парку, однак, загалом по НПП це 

становить лише 14,5%. Це недостатньо для репрезентації та охорони всього 

видового, ценотичного, популяційного, ландшафтного та екосистемного 

багатства як Парку, так і Розточчя загалом. Також багато унікальних екосистем 

Розточчя ще не представлені у природно-заповідному фонді. Тому гостро стоїть 

питання як вдосконалення функціонального зонування ЯНПП, так і 

розширення території. 
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Озеро Світязь – найглибше та найбільше за площею прісноводне озеро 

карстового походження в Україні. Воно розташоване на північному заході 

Волинської області практично на перетині кордонів трьох країн: України, 

Польщі та Білорусі. З 2008 року озеро зараховане до семи природних чудес 

України. Також йому можна надати статус одного з найчистіших озер. Склад 

води в озері Світязь має підвищений вміст срібла та гліцерину, що допомагає 

очищатися озеру швидше. Вода в Світязі настільки чиста, що її можна пити не 

фільтруючи, а прозорість води сягає до 6 метрів. Унікальні особливості озерної 

води зумовлено кількома чинниками. 

Розташування - мабуть, перший чинник який на це вплинув. Озеро 

знаходиться на території Шацького національного природного парку, який 

створений з метою збереження, відтворення та раціонального використання 

унікальних природних комплексів Шацького поозер'я. На території парку та в 

радіусі до 50 км немає жодного великого виробництва: заводів чи фабрик, котрі 

могли б забруднювати воду або повітря. Це впливає не лише на якість та 

чистоту води, але й на екологію в регіоні загалом [1]. 

Другий чинник криється у диво-водорості - кладофорі. Кожен, хто був на 

озері Світязь, помічав у воді маленькі зелені кульки. Це кладофора - колонії 

нитчастих зелених водоростей (латинські назви Cladophora aegagropila, 

Aegagropila sauteri, Cladophora sauteri), що складається із довгих розгалужених  

ниток з одного ряду великих клітин, які в довжину досягають 0,3-1,25 мм. 

Частота розгалуження визначається умовами середовища, зокрема швидкістю 

течії. Це широко розповсюджена група рослин, які зустрічаються в чистих 

прісних і солоних водоймах, вони є джерелом кисню та природним фільтром 

https://svityaz-centr.com/info_Shatsky_nationalnuy_park.html
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для води. Ростуть дуже повільно, 5-10 міліметрів за рік, в природі можуть 

досягати величини до 20 сантиметрів в діаметрі. Саме цю рослину можна 

сміливо назвати «легенями» озера Світязь, без яких воно, як і людина - просто 

помре. Вдень кладофора активно фотосинтезує і завдяки бульбашкам кисню 

піднімається до поверхні, таким чином «подорожуючи» по водоймі. Вночі 

фотосинтез припиняється і рослина знову опускається на дно.  

В Україні ця водорість є лише в кількох озерах, одне з яких – Світязь.  

Кладофора і є тим природнім фільтром, без якого Світязь уже через кілька 

років перетворився б на звичайну водойму. Особливо, враховуючи тисячі 

відпочивальників в літній період. 

А ще ця незвичайна невибаглива водорість користується великою 

популярністю у любителів акваріумістики. Крім зовнішньої привабливості, 

кладофора здатна приносити користь: створювати сприятливе середовище 

для мешканців акваріуму. Європейці її закуповують для очищення води і 

підтримання мікрофлори акваріумів, ставків та навіть цілих озер.  

На жаль, в останні десятиріччя популяція кладофори у світі значно 

скоротилася. Цьому процесу сприяє й споживацьке ставлення людей. 

Останніми роками кладофора стала предметом бізнесових інтересів. З'явилися 

«мисливці» за цими водоростями і на Світязі. Вони виловлюють та продають їх 

київським підприємцям мішками, в кожному з яких може бути від 1000 до 1500 

чудодійних зелених кульок. Є інформація про торгівлю кладофорою із 

польськими контрабандистами. 

Деякі кмітливі «бізнесмени» створили навіть окремі сайти по продажу цих 

рослинок - скуповують за безцінь, а продають європейцям втричі-вчетверо 

дорожче. На сайтах продається кладофора поштучно, ціна залежить від розміру 

кульки: 2-3 сантиметри - $ 0.24, 3-5 сантиметрів - $ 0,36, 9-12 сантиметрів -$ 2 

за штучку [2]. 

Працівники ШНПП, правоохоронних органів та прикордонники активно 

протидіють браконьєрському вилову, продажу та контрабанді кладофори: 

- серпень 2018 року - впіймано двох мешканців села Світязь, які займалися 

браконьєрством кладофори; 

- лютий 2019 року - також був впійманий житель Світязя під час вилову 

кладофори; 

- липень 2020 року - зупинений вантажний бус, у якому виявили 85 мішків 

кладофори (згідно рішення суду 84 мішки повернули у водойму); 

- лютий 2021 року - піймано браконьєра і конфісковано 15 кг цієї рослини. 

За цим випадком суд визнав адміністративне правопорушення і призначив йому 

штраф 153 грн та відшкодування матеріальних збитків ШНПП на суму 405 грн. 

та судовий збір 454 грн. 

Потрібно врахувати також те, що штраф, згідно Постанови Кабінету 

Міністрів від 24 липня 2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення 
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розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-

заповідний фонд», становить 55 гривень за рослину. 

Висновки. Фахівці Шацького НПП свідомі того, що останнім часом 

добування кладофори набуває форм організованого і прибуткового бізнесу. 

Проте, такий бізнес за короткий час може перетворити наші озера у брудні 

болітця, адже ці водорості є одним із ключових елементів озерної екосистеми. 

Тож від активної позиції волинян залежить, чи зможуть їхні діти, внуки та 

правнуки милуватися кришталевими водами Світязя. Не останню роль тут 

мають відіграти і природоохоронні організації області. Надто дорого одному з 

природних чудес України може обійтися їхня бездіяльність. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ 

ВЕРХІВКОВИХ КОРОЇДІВ (IPS ACCUMІNATUS (GYLLENHAL, 1827))В 

ПОЛІСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ  

 

В роботі наведені дані про стан популяцій верхівкового короїда в зимовий 

період. Зазначено, що в популяціях переважають самиці, максимальна 

кількість комах на одиницю площі спостерігалася на більш тонких гілках, а 

коефіцієнт розмноження даного виду є високим, що і обумовило активне 

заселення ними соснових насаджень. 

The article presents data on the state of Ips accuminatus populations in winter. 

It was determined that females predominate in populations, the maximum number of 

insects per unit area can be traced on thin branches, and the reproduction rate of this 

species is high, which led to their active colonization of pine forests. 

Ключові слова: короїд верхівковий, імаго, популяція. 

Key words: Ips accuminatus, imago, population. 

 

Верхівковий короїд – полігамний вид, що заселяє крону дерев або молоді 

дерева з тонкою корою. Цей вид завжди вважався технічним шкідником, проте 

в останні роки він виявляв ознаки агресивного фізіологічного шкідника, що 

масово вражає живі ослаблені зовнішніми факторами дерева. [1, 3, 4] 

https://svityaz-centr.com/Chomy_voda_ozera_Sv%D1%96tyaz_taka_chista.html
https://www.volynnews.com/news/economics/leheni_ozera_svityaz_rozproduyut_foto/
https://www.volynnews.com/news/economics/leheni_ozera_svityaz_rozproduyut_foto/
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Метою досліджень було вивчення особливості популяцій верхівкових 

короїдів в Поліському природному заповіднику. Об’єктом дослідження були 

короїди верхівкові в соснових насадженнях Поліського природного 

заповідника. Робота проводилася за стандартними методиками, передбаченими 

в сучасних методичних рекомендаціях [2]. 

Завдяки вираженому статевому диморфізму комах нами було визначено 

структуру їх популяції на зимовій підгодівлі у лютому 2018 року (табл. 1). Для 

цього відбирали ушкоджені гілки, проводили вимірювання їх діаметра та 

довжини, вилучали всіх короїдів та вимірювали під мікроскопом їх довжину, 

визначали стать, вікову приналежність за забарвленням хітинового покриву 

(молоді та зрілі).  

Таблиця 1 

Структура популяції короїда верхівкового на гілках сосни звичайної в зимовий 

період (2018 р.), шт. 

Діаметр 

гілки, 

см 

 

Площа, 

дм2 

Стадії розвитку  

всього самки самці личи-

нки 

ляле-

чки 
мертві 

молоді зрілі молоді зрілі 

0,7-1,8 14,29 41 569 7 163 3 1 7 791,0 

2,2-3,7 21,30 46 165 15 42 5 1 10 284,0 

Всього:  87,0 734,0 22,0 205,0 8,0 2,0 17,0 1075,0 

 

На момент проведення досліджень на гілках спостерігалося три покоління 

жуків, на що вказує наявність мертвих шкідників. Найбільш численними були 

зрілі імаго з вираженим переважанням самиць більш ніж в 3,5 рази. За 

просторовою структурою популяції молоді особини частіше зустрічалися на 

гілках з більшим діаметром, така ж закономірність і для личинок жуків. Зрілі 

особини активно розселилися на більш тонких гілках – їх переважання майже в 

3,5 рази, в порівнянні з гілками вищого порядку. Оскільки, на відміну від 

молодих особин, личинок та лялечок, їм не страшні нетривалі морози, ці гілки є 

придатними для зимової підгодівлі. 

Розрахувавши кількість особин на площу в 1 дм2, ми бачимо, що на тонких 

гілках розташовується в середньому 55,4 короїдів, на більш товстих – 13,3 

короїдів. Середнє значення становить 28,35 особини на 1 дм2. Зважаючи, що 

ознакою незворотного патологічного процесу є наявність в середньому 24 

особин на 1 дм2 [2], ми можемо говорити про спалах розмноження короїдів у 

2017 р., що дало їм можливість масово заселяти дерева. Кількість отворів 

вильоту коливалося в межах від 21 до 51 на гілках першого порядку до 30-72 в 

нижній частині крони на 1 дм2.  
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Співставивши кількість лялечкових камер до кількості маточних ходів та 

шлюбних камер на 1дм2, ми визначили, що коефіцієнт розмноження 

верхівкового короїда у 2017 р. становив 4,5-4,8, що є високим. 

Висновки. Основну шкодочинність з початку всихання соснових 

деревостанів виявляє короїд верхівковий, що змінив статус технічного 

шкідника на агресивного фізіологічного.  

В популяціях шкідника переважають зрілі особини, серед яких кількість 

самиць в 3,5 рази більша від самців. За кількістю імаго на одиницю площі 

визначено, що в 2017 році відбувся спалах розмноження короїда верхівкового. 

Коефіцієнт розмноження короїда верхівкового на момент дослідження був 

високим (4,5-4,8).  
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Забруднення важкими металами і накопичення їх біотичними 

компонентами екосистем відбувається під впливом двох основних чинників – 

природного і антропогенного, явне переважання якого спостерігається в останні 

десятиліття [1]. Негативним наслідком антропогенної трансформації довкілля є 

значне зростання рівнів вмісту важких металів у його компонентах, зокрема, в 

ґрунтах і рослинах, серед яких свинець і кадмій визнані одними з найбільш 

небезпечних полютантів [2]. Забруднення ґрунту Pb i Cd має незворотний 
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характер, тому їх надходження навіть у незначних кількостях протягом 

тривалого часу призводить до накопичення в ґрунті та міграції в системі «грунт 

– рослина – рослинницька продукція – організм людини» [3, 4].  

Дикорослі лікарські рослини є основним вихідним матеріалом для 

виготовлення значної кількості лікарських препаратів і переважно 

використовуються без спеціальної обробки. Саме тому санітарно-гігієнічна 

якість дикорослої лікарської сировини є вагомим чинником, що впливає на її 

безпечність [5]. Однак, вміст важких металів у фітомасі представників 

дикорослої флори Полісся України, придатних для використання в якості 

лікарської сировини, зокрема Житомирського, вивчено недостатньо. Наявні 

лише фрагментарні відомості про їх концентрацію в трав’янистій рослинності 

на території Поліського державного заповідника [6] та робота [7], у якій 

викладено результати досліджень щодо оцінки рівнів забруднення важкими 

металами дикорослих представників родин Poaceae i Fabaceae. Основна маса 

проведених досліджень присвячена особливостям міграції і акумуляції важких 

металів у сільськогосподарських культурах, тоді як дикорослі види залишилися 

поза зоною уваги вчених.  

Дослідження проводилися впродовж 2003-2012 років. Зразки рослин 

відбирались в межах як природних (П), так і агроекосистем (А) 

адміністративних районів Житомирської області.  

Відбір зразків дикорослих трав’янистих рослин: здійснювали у межах 

контрольних ділянок розміром 20 х 20 м. Трав’янисті рослини відбирали для 

аналізу у травні та вересні. Для отримання об’єднаної проби масою 0,5 – 1 кг 

натуральної вологості відбирали 8 – 10 точкових проб. Загалом було 

проаналізовано 120 зразків лікарських рослин. 

Ґрунти Житомирського Полісся характеризуються відносно низьким 

вмістом валового свинцю, який коливається в середньому від 5 до 20 мг/кг, що 

обумовлено, насамперед, якісним складом ґрунтотворних порід, легким 

гранулометричним складом ґрунту і низьким вмістом у ньому гумусу. На 

відміну від кадмію, свинець є забруднювачем ґрунтового покриву як природних, 

так і агроекосистем, оскільки коефіцієнти його концентрації коливаються 

залежно від типу ґрунту від 9 – 11 у ґрунтах піщаного гранулометричного 

складу, підстелених елювієм масивно кристалічних порід, до 12 – 15 у глейових 

та ясно-сірих опідзолених ґрунтах.  

Рівень забруднення рослинного покриву слугує важливим показником 

(індикатором) рівня забруднення ґрунту. Предметом наших досліджень були 

п’ять видів лікарських рослин. Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris (L.), 

Гірчак звичайний Polygonum aviculare L., Кульбаба лікарська Taraxacum 

officinale L., Подорожник великий Plantago major L., Собача кропива 

п’ятилопатева Leonurus quinquelobatus Gilib.,  Всі вони відносяться до різних 

ботанічних родин і різняться як за біологічними особливостями, так і за 
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умовами місцезростання.  

Аналіз одержаних даних щодо вмісту важких металів у різних видах 

лікарських рослин не виявив перевищення ГДК свинцю в них, за виключенням 

Taraxacum officinale L. (1,9 ГДК), а надмірні концентрації кадмію фіксувались у 

Plantago major L. (1,2 ГДК) та у Taraxacum officinale L. (3,7 ГДК). 

Підвищені концентрації полютантів саме в рослинах кульбаби лікарської 

та подорожника великого, на нашу думку, пов’язані з тим, що дані види 

зростають в межах селітебних територій, те рівень забруднення ґрунтового 

покриву на порядок вищий за такий в межах природних та агроекосистем. 

Зазначимо, що у травні фітомаса всіх рослин за якістю відповідала санітарно-

гігієнічним нормативам, тоді як у вересні ця відповідність була порушена. 

Аналіз сезонної динаміки вмісту свинцю та кадмію свідчить, що максимум 

полютантів не залежно від виду рослин концентрується у їх вегетативних 

органах у вересні, перевищуючи вміст останніх у травні в 2,3 – 6,2 рази для Pb і 

в 2,3 – 5,9 рази для Cd. За коефіцієнтом біологічного накопичення можна судити 

про здатність рослин до накопичення того або іншого елементу. Слід, проте, 

зазначити, що на величину цього показника впливає цілий ряд чинників, досить 

мінливих у просторі та часі. Це, насамперед, характер ґрунтового покриву і його 

еколого-агрохімічні характеристики, агроекологічні умови, що склалися в 

період вегетації, наявність геохімічних аномалій. Встановлено, що в розрізі 

окремих видів концентраторами свинцю є Taraxacum officinale L. (Кбн = 0,25 – 

2,9) та Leonurus quinquelobatus Gilib. (Кбн = 0,14 – 0,62) (рис. 1), а 

концентраторами кадмію - Taraxacum officinale L. (Кбн = 2,4 – 5,9) і Plantago 

major L. (Кбн = 0,8 – 3,2) та Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Кбн = 0,7 – 3,6). 

Накопичення кадмію більш інтенсивно відбувалось в початкові етапи вегетації, 

оскільки рослини здатні засвоювати цей елемент через листову поверхню, тоді 

як свинець, який поступаю в рослину за посередництва кореневої системи більш 

інтенсивно концентрувався у вересні, коли розвиток кореневої системи досягав 

максимуму. Вміст важких металів у різних частинах рослин зумовлений їх 

фізіологічною здатністю до не однакового нагромадження цих токсикантів у 

кореневій, вегетативній і репродуктивній масі, він також залежить від рівня 

надходження і хімічної форми цих елементів та наявності їх у ґрунті. 

Накопичення іонів кадмію відмічається в усіх вегетативних органах рослин, 

однак з різною інтенсивністю. Привертає увагу відносно підвищений вміст 

цього металу у листках рослин на початку вегетації (40 – 52 % від загального 

вмісту), що ще раз підтверджує можливість його надходження у організм 

рослин через листовий апарат. У коренях вміст елемента зростає у вересні 

місяці і залежно від виду рослини становить від 48 до 68 % від загального його 

вмісту. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Територія поліської 

частини Житомирської області придатна до використання як потенційно 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

174 

 

 

ресурсна для збору лікарських рослин синантропної фракції. 

 Подальші дослідження мають бути зосереджені в напрямку встановлення 

особливостей накопичення важких металів дикорослими представниками родин 

Asteraceae, Liliaceae, Ranunculaceae і Lamiaceae. 
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Анотація. В статті наведено результати досліджень наукових джерел 

інформації щодо формування систем біоенергетичного аграрного 

виробництва. З’ясовано основні засади та фактори, що забезпечують 

доцільність впровадження та відновлення зрошувально-осушувальної системи 
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та перехід від традиційних до більш врожайних малопоширених в регіоні 

кормових культур. Показано переваги систем біоенергетичного виробництва 

над існуючими, сучасними системами аграрного виробництва. 

Ключові слова: агроекосистема, аграрне виробництво, біоенергія, 

забруднення, Полісся. 

Annotation. The article presents the results of research of scientific sources of 

information on the formation of systems of bioenergy agricultural production. The 

main principles and factors that ensure the feasibility of implementing and restoring 

the irrigation and drainage system and the transition from traditional to more 

productive forage crops in the region have been identified. The advantages of 

bioenergy production systems over existing, modern systems of agricultural 

production are shown. 

Key words: agroecosystem, agricultural production, bioenergy, pollution, 

Polissya. 

  Зона Житомирського Полісся є досить складним регіоном для ведення 

сільськогосподарського виробництва. Це перш за все пов’язано із низькою 

природною родючістю ґрунту, технічним станом осушуваних систем, 

агрохімічним забезпеченням грунтів, погодними умовами та забрудненням 

території внаслідок аварії на ЧАЕС.  

В результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції в квітні 1986 

року, з господарського обігу було вилучено майже 26 тис. га 

сільськогосподарських угідь як радіоактивно небезпечних земель. [3]. На даний 

час рівень забруднення на цих територіях значно знизився, і тому постало 

питання про можливість повернення частини цих земель у виробничу сферу, 

що потребує відповідного наукового обґрунтування їх реабілітації. 

Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу на 

радіоактивно забруднених меліорованих землях центрального Полісся 

набувають на сьогоднішній день особливої актуальності. Площа радіоактивно 

забруднених територій Центрального Полісся становить 1,2 млн. га, в тому 

числі 500 тис. га сільськогосподарських угідь. За таких умов потрібна якісна 

оцінка формування систем аграрного виробництва, та встановлення найбільш 

перспективних напрямків розвитку з погляду максимальної реалізації наявного 

агроресурсного потенціалу. [1] 

Вирішення зазначених питань дозволить  приймати науково обґрунтовані 

стратегічні та оперативні управлінські рішення, опираючись на конкретні 

кількісні та якісні показники врожайності окремих сільськогосподарських 

культур, продуктивність сівозмін залежно від рівня застосування  

агротехнологій,  щільності забруднення території та особливостей кліматичних 

умов. Одночасне розв’язання цього завдання дозволить зменшити енергетичну 

залежність та забезпечити продовольчу безпеку в державі, що можливе за 

умови поєднання збалансованого виробництва с-г продукції, продуктів 
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харчування і біоенергії.[ 5;6 ] 

Зростання народонаселення планети у XX столітті обумовило 

всеохоплююче та дуже масштабне залучення природних ресурсів у виробничу 

діяльність. Як наслідок порушились зв’язки і баланси, які склалися у біосфері.  

Внаслідок грубого порушення закону рівноважного та екологобезпечного 

природокористування значного поширення набули деградаційні процеси. 

Особливо значних екологічних втрат зазнає агросфера - деградація і 

виснаження ґрунтових ресурсів, погіршення якості води і повітря та 

сприятливості умов вирощування сільськогосподарських культур, в кінцевому 

рахунку відзначається на значному скороченні потенційної спроможності 

задоволення потреб людства в продовольстві, енергії і воді.  

В цих умовах за оцінкою провідних аналітиків єдиний шлях попередження 

всесвітнього голоду – сплановане і стрімке обмеження використання викопних 

енергетичних ресурсів, зокрема шляхом розвитку альтернативних джерел 

енергії. Необхідна фундаментальна всеохоплююча перебудова світової системи 

сільськогосподарського виробництва на біоенергетичній основі, яка здатна 

забезпечувати її незалежність від не поновлюваних джерел енергії. Перехід до 

такої системи вже нині потребує значних зусиль на всіх рівнях соціуму. 

Особливо важливою така перебудова є для України, адже у загальному балансі 

первинної енергії в Україні нафта і газ займають більш ніж 60% усіх 

енергетичних ресурсів, що споживаються. [ 3]   

За результатами виконаних досліджень[1;2;6 ] встановлено, що основою 

розв’язання цієї проблеми може стати формування сталих енергозберігаючих 

агроекосистем. Розвиток яких повинен базуватись на результатах системного та 

комплексного врахування максимально можливої кількості складових, 

взаємозв’язків і взаємодії між ними з метою оптимізації кругообігу речовини і 

потоків енергії за одночасного забезпечення високого рівня продуктивності, 

ресурсо та енергозбереження.  

Шляхом імітаційного моделювання структури абстрактної елементарної 

агроекосистеми було встановлено варіанти розподілу біопродуктивності між 

продовольством, біоенергією, грунтом і емісією СО2.  

За результатами моделювання виділено найбільш перспективні варіанти 

серед теоретичних елементарних агроекосистем у дослідах і при моделюванні 

та опрацьовано перспективні сценарії галузевої структури аграрного 

виробництва для конкретних сільськогосподарських підприємств розміщених в 

різних грунтово-кліматичних зонах. [1;4] 

Реалізація на практиці запропонованих моделей агроекосистем можлива 

шляхом застосування сучасних, обладнаних за останніми інженерними 

досягненнями тваринницьких комплексів на будь яку чисельність поголів’я, 

біоенергетичних станцій з переробки та утилізації усіх органічних відходів з 

отриманням тепла, електроенергії або метану, модульних технологічних 
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комплексів зі зберігання та переробки сировини різної потужності з 

отриманням готових до споживання продуктів: цукру, олії, м'ясо-молочної, 

овочевої продукції, сучасні енергозберігаючі технології регулювання водно-

повітряного режиму грунту та ін. 

Обґрунтування формування моделей сталих біоенергетичних систем 

аграрного виробництва з мінімальним залученням промислових мінеральних 

добрив потребує оцінки  обсягів рециркуляції або багаторазового використання 

макро- і мікроелементів за різної спеціалізації або галузевої структури 

аграрного виробництва. Для цього потрібно знати вміст біогенних елементів в 

різній продукції рослинництва та їх винос з урожаєм та встановити кількості 

елементів живлення, що вилучаються за межі агроекосистеми з продукцією.  

Сучасна система аграрного виробництва в України, в основному 

зорієнтована на максимальне виробництво зерна, що потребує великих обсягів 

мінеральних добрив та ПММ, обумовлює посилення процесів агрохімічної 

деградації грунтів та збільшення потреби в промислових ресурсах та енергії. 

На органогенних грунтах центрального Полісся найпотужнішими 

факторами підвищення продуктивності і сталості аграрного виробництва є 

відновлення зрошувально-осушувальної системи та перехід від традиційних до 

більш врожайних малопоширених в регіоні кормових культур. За низької 

біопродуктивності зернових культур на всій площі землекористування потрібно 

вирощувати кормові, а концентровані корми закупати в інших регіонах. Висока 

ефективність і екологічна безпечність аграрного виробництва повинна 

забезпечується залученням до складу інфраструктури потужностей з переробки 

цукрових буряків та установки з виробництва біодизелю та переходом на 

засади органічного виробництва 

Формування сталих систем біоенергетичного аграрного виробництва в  

центральному Поліссі, за значних стартових капіталовкладень забезпечує 

досить високий рівень прибутковості і короткі строки їх окупності.  

Головна перевага таких агроекосистем полягає у високих рівнях 

рециркуляції біогенних елементів, що дає змогу забезпечувати розширене 

відтворення родючості грунту без значних витрат хіміко-техногенних і 

енергетичних ресурсів. Ця перевага обумовлює можливість динамічного 

розвитку систем аграрного виробництва і по вертикалі і по площині.  

В першому випадку систематичне знезараження усіх відходів, дотримання 

обмежень сівозмінного фактору, позитивний баланс макро- і мікроелементів та 

органічної речовини грунту буде супроводжуватися систематичним зростанням 

біопродуктивності по спіралі: більше органічних добрив і біоазоту – активніше 

рециркуляція речовини – сприятливіший фітосанітарний стан довкілля – вище 

продуктивність сівозмін – більше тварин – більше кінцевої продукції – більше 

відходів – і ще більше органічних добрив і біоазоту.  

До переваг даної концепції слід також віднести вирішення багатьох 
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соціальних проблем та підвищення екологічної безпеки довкілля. З екологічної 

і фінансової точки зору такі системи приваблюють також можливістю 

суттєвого скорочення викидів парникових газів за рахунок: 

• зниження мінералізації гумусу на 500 кг/га, що еквівалентно 0,8 т/га СО2 

• економія мінеральних добрив (рециркуляція): азоту – від 80 до 170 %, 

фосфору – від 90 до 240 % та калію – від 100 до 130 %, що знижує викиди при 

виготовлення цих добрив до 4,1т/га СО2 

• азотфіксація – 70 кг/га, що еквівалентно 0,5 т/га СО2 

• виробництво метану з біомаси – 1 тис. м3/га, що еквівалентно 3,1 т/га 

СО2 при спалюванні природного газу 

• виробництво біодизелю – 200 кг/га, що еквівалентно 0,60 т/га СО2 при 

спалюванні ДП 

Разом обсяги викидів СО2 будуть зменшуватися  до 10 т/га. 

Висока прибутковість за провадження біоенергетичних систем аграрного 

виробництва дасть змогу систематично розширювати їх площу без залучення 

зовнішніх запозичень.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕНОСТІ АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ м. МАЛИНА МЕТОДОМ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

 

Анотація: Досліджено забруднення повітря м. Малина методом 

біоіндикації, а саме методом ліхеноіндикації. Вивчено видову різноманітність, 

чисельність та життєздатність ліхенофлори. 

Annotation: The air pollution of Malyn was studied by the method of 

bioindication, namely by the method of lichen indication. Species diversity, 

abundance and viability of lichenoflora have been studied. 

Ключові слова: атмосферне повітря, біоіндикація, лишайники, 

ліхеноіндикація. 

Key words: ichenoindication, bioindication, lichens, air. 

Останнім часом зростає інтерес, як визначити міру забруднення повітря 

свого населеного пункту, яким повітрям ми дихаємо, оскільки від цього 

залежить наше здоров’я. 

Для цього необхідно проводити оцінку стану навколишнього середовища. 

Одним із методів такої оцінки є біоіндикація, а саме ліхеноіндикація. 

Біоіндикація — це оцінка якості середовища існування або її окремих 

характеристик за станом біоти у природних умовах. Використовуючи  

біоіндикацію, можна оцінити міру забруднень навколишнього середовища, 

здійснювати постійний контроль його якості та змін. 

Головною метою біоіндикації є діагностика стану екосистем шляхом 

встановлення здатності організмів до адаптації у відповідних умовах довкілля. 

До організмів індикаторів (біоіндикаторів) належать лишайники. 

Лишайники мають високу ступінь чутливості до змін концентрації 

забруднювачів у повітрі, тому є кращим простим об’єктом екологічних 

досліджень, що не потребує значних витрат. З усіх екологічних груп 

лишайників найбільшою чутливістю володіють лишайники-епіфіти, які також 

дуже поширені в урбанізованих містах. Тому актуальним є дослідження стану 

забрудненості повітря за допомогою ліхеноіндикації. 

Ліхеноіндикацію зручно проводити в конкретній обмеженій місцевості 

(наприклад, у невеликому місті і його околицях). Лишайники не вибагливі до 
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умов середовища і характеризуються високою стійкістю проти впливу 

несприятливих факторів. Вони можуть рости в найрізноманітніших умовах 

освітлення й вологості, легко витримують тривалу нестачу води, різкі 

коливання температури, однак по-різному реагують на забруднення повітря. 

Деякі з них не витримують навіть малого забруднення повітря і гинуть, інші – 

живуть лише в населених пунктах, у тому числі в промислових містах. Стан 

атмосферного повітря певного району можна визначити по наявності чи 

відсутності в ньому відповідних видів лишайників за допомогою спеціальних 

шкал. Серед них слід виділити шкали, які розробив Х.Трасс. Шкала стійкості до 

міських умов лишайників Х.Трасса  (див. таблицю 1), до кожного входять різні 

види цих організмів. 

Таблиця 1. Шкала для визначення забруднення повітря по видовому складу 

лишайників (Х.Трасс) 
Зона забруднення, 

% покриття лишайниками 

стовбурів дерев 

Ступінь забруднення Характеристика лишайників 

І зона, < 5 % Дуже сильне 

Лишайників нема, лише 

водорость плеврокок на 

деревах і камінні 

ІІ зона, < 15 % Сильне забруднення Лишайник леканора 

ІІ зона, < 20 % Середнє забруднення 
Пармелія на камінні, на 

деревах відсутня 

ІV зона, < 30 % Відносне забруднення 

Сірі листуваті лишайники 

з’являються на стовбурах 

дерев 

V зона, < 50 % 
Зона чистого повітря 

З’являються кущисті лиша-

йники, в тому числі евернія 

VІ зона, < 100 % Дуже чисте повітря Кущисті, в тому числі уснея 

 

При проведенні досліджень ми використовували саме цю методику. Вона є 

досить простою і доступною в застосуванні. 

Дослідження проводились в м. Малин, для нього обрали три території: 

№1 – район паперової фабрики, прилеглі вулиці та парк; 

№2 – мікрорайон БАМ та прилеглі вулиці; 

№3 – міський парк культури і відпочинку. 

Кожну територію поділили на квадрати розміром 10*10 м. В кожному 

квадраті для досліджень обирали 10 старих, але здорових дерев, що ростуть 

окремо.  

На кожному дереві визначали та підраховували кількість видів 

лишайників.  

Також провели оцінку ступеня покриття деревного стовбура. Для цього на 

висоті 50–150 см на найбільш зарослу лишайниками частину кори накладали 
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рамку. Підраховували, який відсоток загальної площі рамки займають 

лишайники. Результати досліджень звели в таблицю 2. 

 

 

Таблиця 2.  Ступінь забрудненості повітря на досліджуваній території 

Територія 

Ступінь 

забрудненості 

повітря 

Наявність (+) або відсутність (–) лишайників 

кущистих листкуватих накипних 

№1 
Відносне 

забруднення 
- + + 

№2 
Зона чистого 

повітря 
+ + + 

№3 
Зона чистого 

повітря 
+ + + 

 

Під час досліджень встановили різни види лишайників, які були присутні 

на деревах: накипні (Caloplaca decipiens, Xanthoria, Lecanora allophana),  

листуваті (Fiscia aipolia, Parmelia saxatilis, Flavoparmelia caperata, Xanthoria 

parietina) та кущисті (Cladonia rangiferina, Usnea filipendula). 

Висновок. В результаті проведеного аналізу стану атмосферного повітря в 

межах м. Малина методом ліхеноіндикації виявилося, що атмосферне повітря 

міста має чисте повітря (V зона). Про це, свідчить, наявність лишайників на 

вулицях міста більше 50 %. 

Метод ліхеноіндикації для вивчення рівня забруднення повітря є 

ефективним. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ІНТРОДУКОВАНИХ КУЛЬТИВАРІВ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ В УМОВИ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

 

Анотація. У тезах наведено результати трирічних польових досліджень, 

спрямованих на виявлення впливу сортових особливостей та густоти 

насаджень енергетичної верби на її висоту, діаметр пагонів, кількість пагонів 

у кущі та урожайність сухої біомаси. 

Abstract. The article presents the results of three-year field research to identify 

the influence of varietal characteristics and density of energy willow plantations on 

its height, shoot diameter, number of shoots in the bush and dry biomass yield. 

 

Результати досліджень різних аспектів добору перспективних видів та 

культиварів верби та елементів технології їх плантаційного вирощування на 

енергетичні цілі висвітлені в вітчизняних [1-4] та закордонних публікаціях [5-

8]. Проте відсутня інформація про інтродукування високопродуктивних 

культиварів енергетичної верби в умовах Західного Полісся України та 

вивчення впливу на їх продуктивність сортових особливостей та густоти 

насаджень. 

Як свідчать результати трирічних досліджень (2012-2014 рр.), проведених 

в умовах західного Полісся, найбільша висота рослин відмічалася у культиварів 

верби прутовидної шведської селекції ‘Tora’, ‘Tordis’ та ‘Inger’. Установлено, 

що в рік створення плантацій найвищими – 1,85 і 1,82 м – були рослини 

культиварів ‘Tora’ та ‘Inger’ відповідно. Кущі культивару ‘Tordis’ на цей час 

мали середню висоту 1,59 м. Наприкінці другого вегетаційного періоду середня 

висота рослин цих культиварів на плантаціях практично зрівнялася: ‘Tora’ – 

2,47 м, ‘Tordis’ – 2,44 та ‘Inger’ – 2,49 м. За третій рік вегетації рослини 

культивару ‘Tordis’ приросли у висоту в середньому на 0,52 м і виявилися 

http://gov.cap.ru/home/g3/000/asio/200/252.htm
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найвищими серед досліджуваних культиварів. Середня висота трирічних 

рослин клонів ‘Tordis’, ‘Tora’ та ‘Inger’ становила 2,97; 2,79 і 2,76 м відповідно. 

Дещо менші показники середньої висоти кущів мали культивари ‘82’ (2,71 м), 

‘Express’(2,68 м) та ‘Wilhelm’ (2,65 м). Найнижчими, як на третій, так і в 

попередні роки, виявилися рослини культиварів польської селекції ‘1047’ і 

‘1057’. 

Установлено, що в одно-дворічних енергетичних плантаціях верб за 

різної густоти садіння фактор густоти і сортові особливості помітно впливають 

на кількість пагонів на один кущ, водночас на плантаціях верби першого року 

вирощування для всіх досліджуваних культиварів спостерігається зворотній 

зв’язок між густотою садіння і середньою кількістю пагонів на один кущ. 

Найвищою кущистістю відзначалися рослини клону ‘Inger’ – від 2,30 до 

3,09 шт. пагонів на один кущ, залежно від густоти стояння кущів. Найменшу 

кількість пагонів за густоти 12,9 тис. шт./га формували рослини ‘Tordis’ 

(2,36 шт.), ‘Wilhelm’ (2,60 шт.) та ‘Express’ (2,70 шт.). Установлено, що 

найбільший вплив на кількість пагонів у кущі (62,2 %) має густота садіння. 

Також на цей показник суттєво впливає культивар верби (22,7 %). Вплив решти 

факторів виявився незначним. 

Установлено, що після першого року вегетації в більшості досліджуваних 

культиварів простежується тенденція до зменшення діаметра пагонів зі 

збільшенням густоти насаджень. Максимальний негативний вплив збільшення 

густоти на цей показник спостерігався в культивару ‘Tordis’, у якого за густоти 

22,5 тис. шт. на 1 га діаметр пагона становив лише 7,7 мм. За меншої густоти 

діаметр пагонів рослин цього культивару мав істотно вищі показники: за 

густоти 16,4 тис. шт. на 1 га – 9,4 мм, а за 12,9 тис. шт. на 1 га – 9,5 мм. 

Найбільшими показниками діаметра пагона біля основи відзначалися 

культивари ‘Tora’ та ‘Inger’, показники діаметрів яких залежно від зростання 

густоти насаджень становили відповідно: 10,0; 9,6 і 9,0 мм у ‘Tora’ і 9,8; 9,8 і 

9,4 мм в ‘Inger’. У культиварів ‘Express’, ‘Wilhelm’ та ‘1047’ діаметр 

однорічного пагона практично не залежав від густоти насаджень і становив 

9,1 - 9,3; 9,3 - 9,4 і 8,6 - 8,8 мм відповідно. Показники середнього діаметра 

пагонів культиварів польської селекції ‘1057’ і ‘82’ змінювалися в межах від 8,3 

до 9,0 мм. Установлено, що на 71,1 % формування діаметра пагонів 

визначається сортовими особливостями верби і густотою садіння – 55,1 та 

16,0 % відповідно. На частку взаємодії цих факторів припадає 24,9 %. 

Доведено, що для більшості досліджуваних культиварів максимальні 

показники врожайності сухої маси припадають на варіанти з найбільшою 

густотою садіння. Розрахунок часток впливу досліджуваних факторів на 

врожайність сухої енергетичної біомаси верби першого року вегетації показав, 

що найбільший вплив у цей час спричиняють сортові особливості – 61,1 %. 

Істотно на продуктивність біомаси впливає також густота насаджень (11,0 %) та 
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спільна дія цих факторів (16,7 %). Досить значною була частка впливу на 

формування цього показника й інших факторів – 11,2 %. 

Урожайність сухої біомаси верби за три роки вегетації максимальних 

значень досягла в культиварів ‘Tora’, ‘Inger’ і ‘Tordis’ – 28,12; 30,27 і 24,76 т/га 

відповідно. При цьому, продуктивність культивару ‘Inger’ найбільшою 

виявилася за густоти садіння 16,4 тис. шт./га, а культиварів ‘Tora’ і ‘Tordis’ – за 

густоти 12,9 тис. шт./га. Найменшою продуктивністю характеризувалися 

насадження верби з найбільшою густотою садіння. Її показники в 

найпродуктивніших клонів ‘Tora’, ‘Inger’ і ‘Tordis’ становили 25,72; 26,71 і 

21,58 т/га відповідно, а у найменш продуктивного культивару ‘1057’ – 

15,23 т/га. 

Висновки. 

1. Сортові особливості та густота насаджень верби енергетичної мають 

вирішальний вплив на формування її біометричних показників та урожайності 

сухої біомаси. 

2. Найбільший вихід сухої біомаси з одиниці площі в умовах Західного 

Полісся досягається за вирощування верби енергетичної шведської селекції і 

становить для культиварів ‘Tora’, ‘Inger’ і ‘Tordis’ відповідно 25,72; 26,71 і 

21,58 т/га. 
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Яворівський національний природний парк 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА  

ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ ЯВОРІВСЬКОГО НПП 

 

Висвітлено вплив рекреаційної діяльності на лісові екосистеми 

Яворівського НПП. Подано види антропогенного впливу в зонах рекреації. 

Попередньо встановлено, що основний вплив на лісові екосистеми чинить 

кількість навантажень, а не їх періодичність. 

Hrebelna O. B., Assessment of the impact of recreational loads on forest 

ecosystems of Yavorivskyi NNP. The impact of recreational activities on forest 

ecosystems of Yavoriv NNP is highlighted. Types of anthropogenic impact in 

recreational areas are presented. It has been previously established that the main 

impact on forest ecosystems is the number of loads, not their frequency. 

Ключові слова: Яворівський НПП, рекреаційне навантаження, лісові 

екосистеми, деревостан. 

Key words: Yavoriv NNP, recreational load, forest ecosystems, stand. 
 

Останнім часом, рекреацію все частіше розглядають як одну із форм 

антропогенного навантаження, що призводить до незворотних змін в 

природних екосистемах. Через те, що вона має суттєвий вплив на рослинну 

складову. Адже, надмірна рекреаційна діяльність може змінювати динаміку 

природних фітоценозів, приводити до виникнення нових типів сукцесій та їх 

модифікацій.  

Негативний вплив рекреантів має комплексний характер, сюди відносимо: 

механічне пошкодження дерев та чагарників, деградація рослинності внаслідок 

збирання квітів (лікарських рослин, ягід, обривання листя), а також 

забруднення водойм, ґрунтів та повітря. Із зростанням рекреаційного впливу на 

лісові ділянки відбувається зрідження насадження та зниження його 

продуктивності. В травостої типові лісові види спочатку замінюються видами 

галявин та узлісь, а потім поступово починають домінувати лучні та 

синантропні види [7]. 

Найбільш пристосованими до рекреаційного природокористування 
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заповідними об’єктами є національні природні парки, оскільки їх територію 

поділено на функціональні зони (заповідну, регульованої і стаціонарної 

рекреації, господарську) - це вказано у нормативних документах, які регулюють 

їх функціонування.  

Однією із природоохоронних установ регіону Розточчя є Яворівський 

національний природний парк, що створений у 1997 році з метою збереження, 

відтворення і раціонального використання типових та унікальних лісостепових 

ландшафтів, а також інших природних ресурсів, які мають оздоровче значення. 

Більшість території національного природного парку вкрита лісом, тому на 

лісові біоценози припадає найбільший вплив відпочивальників. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення наслідків 

впливу масового відпочинку на цю природоохоронну територію. 

Рекреаційна діяльність у Яворівському НПП займає одне з важливих місць, 

поруч з природоохоронною та еколого-просвітницькою. Питанням 

рекреаційного використання природних ресурсів Розточчя займалося багато 

науковців, як з числа працівників парку, так і інших наукових установ 

Львівщини, зокрема: Брусак В.П., Громов Е.М., Загульський М.М., Біляк М.В., 

Любинець І.П., Зінько Ю.В., Плесак І.О., Маркович І.М., Гребельна-Годованець 

О.Б. [6]. Тематика рекреаційного впливу, яка на цей час недостатньо вивчена, є 

одним з актуальних питань діяльності природоохоронної установи, оскільки 

рекреаційне навантаження може змінюватись від погоди, зміни клімату, 

економічної ситуації в країні тощо. Тому питання визначення впливу 

рекреаційного навантаження на лісові екосистеми Яворівського НПП потребує 

подальшого дослідження. 

Вивчення впливу рекреаційного навантаження на лісові екосистеми 

Яворівського НПП розпочато влітку 2014 року. У зоні стаціонарної рекреації 

«Верещиця» закладено екологічний профіль з двох пробних площ (ПП) у зоні 

інтенсивного (ПП №1) та середнього (ПП №2) рекреаційного навантаження, де 

впродовж року проводяться дослідження, а також ведуться спостереження за 

впливом відвідувачів на екологічну стежку [3]. За основу були прийняті 

«Методичні рекомендації…, 2003» із певними доповненнями інших методик [1, 

2, 4, 7]. 

У результаті спостережень встановлено, що основний вид навантаження – 

витоптування поверхні ґрунту, пошкодження дерев, засмічення території 

побутовими відходами. Витоптування проявляється в двох варіантах – 

лінійному (стежковому) і площинному. Найбільш поширений лінійний варіант 

витоптування, який є початковою стадією рекреаційного впливу на лісові 

екосистеми національного природного парку.  

Провідну роль у деградації фітоценозів відіграють механічні ушкодження 

рослин - зламування гілок, листя, що найбільш помітно в чагарникових форм 

рослинності, пошкодження бруньок, обдирання та обрізування кори, стеблин, 
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пагонів та витоптування ґрунтово-рослинного покриву. Надалі спостерігається 

зменшення розмірів рослин, кількості листя та пагонів в окремих рослин, а 

також пошкодження підземних частин-коренів та кореневищ, розташованих у 

підстилці або безпосередньо під нею. В травостої типові лісові види спочатку 

замінюються видами галявин та узлісь, а потім поступово починають 

домінувати лучні та синантропні види.  

Від рекреаційного впливу деревостан страждає найменше, однак 

внаслідок надмірного ущільнення ґрунтів, значних та тривалих навантажень, 

починається зниження приросту дерев за висотою та діаметром. Саме з метою 

дослідження приросту дерев за висотою та діаметром у рекреаційних зонах 

парку у 2019-2020 роках закладено тимчасові лісівничі пробні площі згідно 

СОУ 02.02-37-476:2006 «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання». 

Польовий збір матеріалу включає в себе подеревну таксацію дерев на 

тимчасовій пробній площі (ТПП), опис трав’яного вкриття, визначення 

рекреаційних характеристик. Камеральне опрацювання зібраних емпіричних 

даних вимагає систематизації, таксаційного обрахування, математичного 

моделювання біометричних показників, моделювання залежностей між 

таксаційними величинами.  

Попереднім висновком є те, що основний вплив на лісові екосистеми 

чинить кількість навантажень, а не їх періодичність. Тобто для рослин часті 

великі навантаження є гіршими, ніж такі самі, але перенесені впродовж сезону. 

Впродовж 2020 року під час рекреаційного періоду не було відмічено 

великої кількості рекреантів внаслідок карантинних обмежень, що дало 

можливість відновитись природним екосистемам. У 2021 році відвідуваність 

територій частково відновилась [5, 6]. З літературних джерел відомо [7], що зі 

зростанням рекреаційного впливу на лісові ділянки відбувається зрідження 

насадження та зниження його продуктивності. На цей час, за трирічний період 

дослідження не зафіксовано негативного впливу рекреантів, через їхню 

незначну кількість в зонах регульованої та стаціонарної рекреації парку. 

Подальші дослідження дадуть можливість оцінити вплив рекреаційного 

навантаження на лісові екосистеми Яворівського НПП. 
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АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ КОРЕНЕВОЮ 

ГУБКОЮ В УМОВАХ ДП «МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

 Анотація. Проаналізовано санітарний стан соснових насадженнях в 

осередках кореневої губки.  

Annoationt. The sanitary condition of pine plantations in the centers of the 

root sponge is analyzed. 

Ключові слова: ліс, осередки кореневої губки, ступінь ураження 

Key words: forest, pocket root sponge, degree of attack. 

Вступ. Рід  Pinus L. є найбільшим у родині Pinaceae Lindl., він включає 

понад 100 видів, серед яких найбільшу площу займає сосна звичайна (Pinus 

sylvestris L.).  

Вперше коренева губка описана в 1821 році Еліасом Фрісом, під назвою 

Polyporus annosum. У 1874 році німецький лісівник Теодор Гартіг пов’язав гриб 

з хворобами хвойних та перейменував його в Heterobasidion annosum (Fr.). Ця 

назва і тепер використовується в лісовій фітопатології для визначення виду [7]. 

Екологію поширення збудника кореневої губки та боротьби з нею 

вивчали багато вчених. Глибиною досліджень характеризуються роботи  К. П. 

Клюшника (1955,1959, 1962), В. М. Братуся (1959), А. І. Воронцова (1958, 

1961),  Л.Б. Гранатова (1963), С. В. Негруцького [5] (1963–1974), І. О. Алексєєва        

(1964–1974), С. В. Шевченка (1968), О. І. Ладейщикової, П. А. Трибуна (1974),  

А. В. Цилюрика (1988, 1994).  

Коренева губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Каrst.) – одна з найбільш 

небезпечних хвороб соснових лісів України – найчастіше поширюється на 
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Поліссі, рідше – в лісостепу. На даний час коренева губка є досить патогенним 

захворюванням соснових лісостанів в зоні Житомирського Полісся.                                       

В «ДП Малинському лісовому господарстві» осередки кореневої губки 

становлять 1089,7 га [1]. 

Гриб вражає багато хвойних порід, серед яких сосна, ялина, ялиця та 

ялівець. Серед листяних порід найрідше викликає гниль коренів на березі та 

дубі. 

Коренева губка проявляється в їхньому загниванні та відмиранні. Збудник 

хвороби поширюється переважно в свіжих суборах та судібровах, особливо в 

штучних насадженнях, створених на староорних землях, пасовищах, пустирях, 

де ґрунти втратили лісові властивості. У більшості випадків збудник хвороби є 

першопричиною ослаблення і усихання дерев, підвищення їх вітровальності, а 

також масового розмноження в насадження шкідливих комах [6].  

Досліджено, що найбільше коренева губка вражає 25–35-річні 

насадження сосни звичайної, проте часто інфікує і 3–5 річні рослини, а також 

старі (перестійні насадження). Плодові тіла утворюються не завжди. Їх 

найчастіше можна виявити на коренях дерев, іноді на мертвих деревах і пнях [2, 

с. 97]. 

 
Рис.1 Плодові тіла кореневої губки на пеньку сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.) [4] 

Проаналізувавши літературні джерела та дослідницьку роботу, яка 

ведеться як в Україні, так і в багатьох країнах світу, щодо вивчення біології 

збудника кореневої губки Heterobasidion annosum (Fr.) можна зробити 

висновок, що ефективних методів захисту  насаджень сосни звичайної  (Pinus 

sylvestris L.) від хвороби до цього часу все ж таки немає. 

Формулювання мети статті та завдань досліджень. Метою досліджень 

було виявлення особливостей ураження кореневою губкою соснових насаджень 

ДП «Малинське ЛГ», розробка заходів щодо профілактики хвороби та 

біологічного захисту соснових насаджень. 
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Рис. 2 Осередок кореневої губки в Іршанському лісництві  

Виклад основного матеріалу статті. Дослідження проводили в 

Іршанському лісництві на 6 закладених пробних площах. Це були різновікові 

соснові деревостани, уражені кореневою губкою. Окомірно визначали вік 

насаджень, їх повноту, склад, бонітет, тип лісу, підріст та живий надґрунтовий 

покрив. Для обліку брали 200 дерев і розподіляли їх за ступенями товщини та 

за категоріями стану. Санітарний стан дерев визначали згідно  із «Санітарними 

правилами»: дерева І категорії – без ознак ослаблення; ІІ – ослаблені; ІІІ – 

сильно ослабленні; ІV – дерева, що всихають; V – свіжий сухостій; VI – старий 

сухостій [3].   

Крім ступеня ураження, визначали характер розташування уражених 

дерев: поодиноке, групове, куртинне – дерева всихають куртинами на площі до 

0,25 га; суцільне – відмирання дерев на площі понад 0,25 га. 

Поширення кореневої губки на пробних площах в Іршанському лісництві 

ДП  ,,Малинське лісове господарство” наведено в зведеній відомості (табл.1).                                                                                               

                                                                                                            

Таблиця 1 

Поширення кореневої губки в соснових насадженнях  

Іршанського лісництва 

№ 

пробної 

площі 

Кількість 

дерев, 

шт. 

ТЛУ 

Вік 

насадження, 

років 

Склад 

насадження 
Повнота 

Кількість 

дерев 

уражених 

кореневою 

губкою 

шт. % 

1 201 В2 108 10Сз 0,70 114 56,7 

2 200 В4 20 5Сз5Бп 0,50 107 53,5 

3 200 А2 61 10Сз+Бп 0,70 102 51,0 

4 200 А1 41 10Сз 0,90 104 52,0 
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5 200 В2 96 10Сз 0,60 101 50,5 

6 200 В2 42 8Сз+2Сб 0,70 91 45,5 

 

Найбільше пошкоджує насадження коренева губка в типах лісорослинних 

умов В2 (56,7) та В4 (53,5). 

                                                                        Таблиця 2 

Розповсюдження кореневої губки в залежності від типу лісорослинних умов 

№ пробної площі ТЛУ Розповсюдженість, % 
Середня 

розповсюдженість, % 

1 В2 56,7  

50,9 5 В2 50,5 

6 В2 45,5 

4 А1 52,0 52,0 

3 А2 51,0 51,0 

2 В4 53,5 53,5 

 

Коренева губка пошкоджує насадження різного віку. Поширення даної 

хвороби залежить від віку деревостанів, грунтів, температури та вологості 

повітря. Найбільше ураження спостерігається у типі лісорослинних умов В4 

(53,5%) та А1(52,0%). 

 
Рис. 3 Ураженість насаджень при різному віці 

 

З рис. 3 можна стверджувати, що  лісові насадження від 20 до 96 років 

уражаються майже однаково. Проте від 108 років ураженість зростає до 56,7%. 

Отже, коренева губка найбільш розповсюджується серед деревостанів 20-35 

років, проте є випадки ураження й перестиглих насаджень. 

Ураженість  кореневої губки за складом  

Відсоток ураженості зменшується  у змішаних насадженнях з домішкою  

берези повислої і становить 53,5%, 51,0% та 45,5% залежно від її кількості. 

Встановлено, що в Іршанському лісництві переважає середній ступінь 

ураження насаджень кореневою губкою (15%). У ході обстеження та за  
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результатами закладок пробних площ виявлено, що коренева губка найбільше 

вражає насадження в свіжих (56,7 %) та вологих суборах (53,5%). 

 

Рис. 4 Ураженість насадження за складом 

 

Завдяки дотриманню санітарних правил та проведенню санітарних рубок 

можна досягти покращення санітарного стану у вогнищах кореневих гнилей [8].   

Потрібно вчасно проводити рубки догляду (прочистку і прорідження) до 

повноти 0,7, зберігаючи дерева листяних порід та  здійснювати інші заходи 

щодо покращення санітарного стану соснових насаджень.  

При середньому ступені ураження слід проводити вибіркові санітарні 

рубки, видаляти сухостійні та вітровальні дерева, заселені шкідливими 

комахами до 40-річного віку насаджень, коли мине загроза ураження 

кореневою губкою.  

Площі, які заражені кореневою губкою, перед створенням лісових 

культур необхідно розкорчувати, зібрати та спалити все коріння, що зменшить 

можливість інфекції.  

 На ділянках, які були у сільськогосподарському користуванні, треба 

закладати насадження листяних порід, з домішкою хвойних – не більше 30 %. 

У вогнищах кореневої губки слід зберігати самосів, а галявини 

засаджувати стійкими до цього захворювання листяними деревами та кущами, 

серед яких береза, дуб, липа, граб, вільха, осика, рокитник, ліщина. 

Із огляду літератури та власних досліджень можна зробити наступні  

висновки: 

1. Дослідження кореневої губки характеризуються багаторічними 

результатами, так як цей гриб, може пристосовуватися до різних екологічних 

умов зростання хвойних порід. 

2. Питання про первинне зараження соснових насаджень кореневою 

губкою, поки мало досліджено. 

3. Коренева губка виявлена в ДП «Малинське лісове господарство» на 

площі 1089,7 га. 

4. Найбільше пошкоджує коренева губка деревні породи залежно від типу 

лісорослинних умов: В2 (56,7%) та В4 (53,5%). У насадженнях з листяними 

породами  відсоток пошкодження менший (51,0%). 
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5. Потрібно вчасно проводити рубки догляду та інші заходи по 

покращенню санітарного стану насаджень, в ході яких виявляти та видаляти 

всохлі, пригнічені та пошкоджені дерева шкідниками та хворобами.  

6. Вирубку дерев проводити після закінчення вегетаційного періоду, 

пеньки окоровувати. 

7. Зріджування деревостанів збільшує приплив світла та повітря, що 

гальмує розвиток збудника хвороби.  
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ВЕРШИННИЙ КОРОЇД (IPS ACUMINOTUS GUM.) В СОСНОВИХ 

НАСАДЖЕННЯХ – ДЖЕРЕЛО ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ  

 

Анотація. Одним із серйозних факторів, що порушують структуру лісу, є 

лісогосподарська діяльність людини в боротьбі зі всиханням хвойних 

насаджень.  Під впливом комплексу еколого-кліматичних факторів в останні 

десятиліття набули спалахи масового розмноження і розповсюдження на значні 

території стовбурових шкідників. Поглиблене вивчення поведінки 

https://ogorodniki.com/uk/gallery/kornevaia-gubka?id=7892
https://ogorodniki.com/uk/gallery/kornevaia-gubka?id=7892


ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

194 

 

 

найпоширеніших короїдів під впливом біотичних чинників середовища 

профілактичних та біологічних методів боротьби з даними  шкідниками в 

хвойних лісах. 

Ключові слова: соснові насадження, вершинний короїд, стовбурові 

шкідники, лісогосподарська діяльність. 

Annotation. One of the major factors disrupting the structure of the forest is 

human forestry activities in the fight against the drying of coniferous plantations. 

Under the influence of a complex of ecological and climatic factors in recent decades 

there have been outbreaks of mass reproduction and spread over large areas of stem 

pests. In-depth study of the behavior of the most common bark beetles under the 

influence of biotic environmental factors, preventive and biological methods of pest 

control in coniferous forests. 

Key words: pine plantations, apical bark beetle, stem pests, forestry activities. 

 

Постановка проблеми 

Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) найпоширеніша деревна порода 

Житомирського Полісся з переважаючими сосновими деревостанами, які 

займають 59,1 % вкритої лісом площі [7] (рис.1). Серед них є чисті та мішані 

ліси, насадження природного та штучного походження, які потребують 

постійного догляду. 

 
Рис. 1 Соснові насадження 

 

 Зміни кліматичних умов протягом останніх десятиліть призводять до 

погіршення умов зростання лісів, зниження їх біологічної стійкості до  впливу 

шкідливих комах та хвороб.  Наразі складаються сприятливі умови для 

масового розмноження  та значної шкодочинності стовбурових шкідників, 

серед яких короїди:  верхівковий,  шестизубий та інші. 

Верхівковий короїд (Ips acuminatus Gyll.) спочатку заселяв переважно 

поодинокі ослабленні та звалені хвойні дерева. Це самий агресивний по 

відношенню до сосни звичайної вид, який  спричиняє масове  її всихання на 

початку ХХI cтоліття не тільки в Україні, а й у всій Європі. В базі даних 

ксилофагів Європи (BAWBILT), створеній у 2003 році, він знаходиться на 6 

місці із 40 найбільш небезпечних стовбурових шкідників [8].  
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Спалахи масового розмноження короїдів посилилися останнім часом у 

багатьох регіонах. Верхівковий короїд (Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827); 

Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) найбільш поширений у соснових лісах 

багатьох країн Європи [9]. 

Збільшення чисельності короїда верхівкового в лісових екосистемах 

Житомирського Полісся став тривалий посушливий період 2009 року [3]. 

За даними Державного агенства лісових ресурсів України, перші осередки 

всихання соснових лісів, спричинене короїдами, було зафіксовано у 2011 році в 

Житомирській області. Осередки масового всихання хвойних насаджень  

швидко  поширюються  в Україні, набувають  ознак екологічної катастрофи [5].  

Протягом 2013–2015 років поширеність короїду верхівкового зросла з 17 

до 25 % лісових насаджень. У період з 2015 до 2017 роки спостерігався 

наростання спалаху чисельності короїда верхівкового. У 2017 році 

пошкодженими виявились 30% соснових насаджень на території державних 

лісогосподарських підприємств Житомирської області [3]. 

  З 2015 року стрімке поширення шкідників реєстрували у північно-

західному напрямку, а з 2017 року – в центральних областях України, у 

лісостеповій зоні, зокрема, на її Лівобережжі [6].  

Зовнішній вигляд. Жук завдовжки 2,5–3,7 мм, темнокоричневий, 

циліндричний, на схилах надкрил, по краях пологої «тачки» – по три зубці; у 

самця третій зубець на кінці роздвоєний. Яйце дрібне, біле, округле. Личинка 

завдовжки 3–4 мм, безнога, дещо зігнута; на грудних сегментах є мозолисті 

подушечки; голова чітко виражена, світлокоричнева. Лялечка 3,5–4 мм 

завдовжки, біла, напівпрозора. 

 
Рис. 2 Вершинний короїд [2] 

 

Розвиток. Зимують імаго під корою сосни звичайної і в місцях 

додаткового живлення або в підстилці біля всохлих дерев. Незначна частина 

личинок і лялечок, які не завершили розвиток до настання холодів гинуть. 

Жуки пробуджуються в першій декаді квітня і поновлюють додаткове 

живлення в ходах. Літ починається наприкінці квітня за температури повітря 

15–19 °С, масовий літ – на початку травня за температури 20 °С, орієнтиром є 

цвітіння черемхи [1]. Невдовзі жуки починають закладання нових ходів. Від 
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«шлюбної» камери проточується від 6 до 22 довгих (20–50 см) маточних ходів, 

переважно в поздовжньому напрямку. Через 2–3 доби самка вигризає в них 

рідко розміщені камери і відкладає яйця, запечатуючи їх зверху пробочкою. 

Плодючість –  16–120 яєць. У весняних маточних ходах буває від 20 до 50 яєць. 

Ембріональний розвиток триває від 8 до 14 діб. Відроджені личинки 

прокладають ходи завдовжки 2–5 см і залежно від температури завершують 

розвиток за 16–60 діб. Заляльковуються наприкінці травня. Розвиток лялечки 

завершується за 7–16 діб. Молоді жуки впродовж 12–20 діб додатково 

живляться у місцях розвитку. При масовому заселенні засихаючих дерев, якщо 

кора втрачає свіжість, жуки переходять для живлення на інші дерева. За 

наявності 8–10 жуків вони вигризають у корі цілі ділянки. Літ жуків другого 

покоління відбувається в липні. Повторюється процес утворення камер, 

відкладання яєць, відродження та живлення личинок, їх заляльковування і 

утворення жуків, які залишаються під корою до весни. За рік розвивається дві 

генерації.  

Поширення. Заселяє ослаблені та зрубані дерева. Трапляється повсюдно 

під тонкою корою на верхівках дерев та порубочних рештках. 

Шкідливість. Пошкоджує різні види сосен, ялин, рідше смереку, 

модрину, зрідка ялівець [1]. 

Незважаючи на великий обсяг літературних джерел з лісової ентомології, 

в яких згадується вершинний короїд (Ips acuminatus Gyll.), дані стосовно його 

біології, екології часто є суперечними, що можуть бути пов’язані з 

кліматичними особливостями поширення шкідника та стану деревостану. 

Природні вороги.  Короїдів знищують комахоїдні птахи, особливо дятли. 

У ходах короїдами живляться клоп Scoloposcelis pulchella Zett., жуки – Tachyta 

nana Gyll., Dromius fenestratus F., Nudobins lentus Grav., Thanasimus formicarius 

L., Cylester oblongum F., C. angustatum Hoffm., Platysoma compessum Hbst., 

Malachius aeneus L., Rhizophagus grandis Gyll., личинка мухи Loinchaea seitneri 

Hand. та ін. На личинках і лялечках паразитують браконіди – Meteorus albicornis 

Ruth., Bracon initiatellus Ratz., Dendrosoter protuberans Nees., хальциди – 

Conostigmus pusillus Ratz., Rhoptrocerus xylophagorum Ratz. та ін. [1]. 

Результати досліджень. Лісопатологічне обстеження соснових 

насаджень проводили по маршутних ходах в наступних кварталах 8, 19, 29, 49, 

74,77, 82, 93, 94. Загальна площа становила 54,1 га. Соснові деревостани, які 

обстежені представлені різновіковими чистими (10Сз) та змішаними 

насадженнями (10Сз+Бп, 10Сз+Дз), табл.1.  

Соснові насадження, які характеризуються частковим всиханням деревостану 

слабкого, середнього та сильного характеру, всихання поодиноке та куртинне. 

Незначна частина сухостійних дерев сосни звичайної пошкоджена короїдом 

шестизубчастим, переважна кількість дерев, які відносяться до сухостою 

минулих  років пошкоджені стовбуровими шкідниками родини златок 
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(Buprestidae), в незначному відсотку представниками родини вусачів 

(Cerambycidae). Характер всихання одночасний, серед сухостійних дерев 

переважають дерева всихаючі (IV), свіжий сухостій (V) та старий сухостій (VІ).  

 

     Таблиця 1 

Лісопатологічне обстеження соснових деревостанів ДП «Малинське лісове 

господарство» Житомирського ОУЛМГ Житомирської області, 

Іршанського лісництва 

№ 

кварталу 

№ 

виділу 

Площа, 

га 

Коротка таксаційна характеристика соснових 

насаджень Причини 

призначення 

заходів Склад 
Вік, років 

Повнота Н, м D, см 
Запас, 

м3 
Бонітет 

8 10 5,2 10Сз 
71 

0,7 26 28 400 
Верхівковий 

короїд ІА 

8 13 16,9 10Сз+Бп 
71 

0,7 25 26 380 
Верхівковий 

короїд І 

19 3 1,7 10Сз+Бп 
65 

0,7 26 28 400 
Верхівковий 

короїд ІА 

19 10 1,1 10Сз+Бп 
69 

0,6 27 30 330 
Верхівковий 

короїд ІА 

19 11 1,5 10Сз 
59 

0,6 26 26 340 
Верхівковий 

короїд ІА 

29 19 4,6 10Сз 
101 

0,6 28 40 380 
Верхівковий 

короїд ІІ 

49 14 4,1 10Сз+Дз 
81 

0,6 28 32 380 
Верхівковий 

короїд ІА 

74 15 2,0 10Сз 
66 

0,7 22 22 320 
Верхівковий 

короїд І 

77 9 3,0 10Сз+Бп 
71 

0,6 24 30 310 
Верхівковий 

короїд І 

82 14 1,3 
8Сз(57)    

2Сз (86) 

57 
0,6 18 20 230 

Верхівковий 

короїд ІІ 

93 5 5,9 10Сз 
106 

0,6 26 32 340 
Верхівковий 

короїд ІІ 

94 1 6,4 10Сз+Бп 
106 

0,6 26 32 340 
Верхівковий 

короїд ІІ 

94 10 0,8 10Сз 
106 

0,6 26 32 340 
Верхівковий 

короїд ІІ 

 

Внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів 

стовбурових шкідників  характеризують наявність «синяви». 

Висновок. Таким чином важливим у боротьбі зі стовбуровими 

шкідниками є моніторинг і прогнозування їх розповсюдження на різних 
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територіях. Щоб прогнозувати спалахи лісових уражень, необхідно розуміти 

видову приналежність, фізіологічні та поведінкові особливості комах-

шкідників, їх міграцію та харчовий раціон. 

 
Рис. 3 Деревостан пошкоджений вершинним короїдом [4] 
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  Анотація. Запропонована методологія та критерії оцінки стану 

рослинного покриву засобами дистанційного зондування Землі і методами 

геоінформаційних технологій.   Наведено дані оцінювання впливу пожеж на 

рослинний покрив природного заповідника «Древлянський» засобами 

дистанційного зондування Землі та наземного візуального обстеження лісових 

насаджень. Порівнянням космічних знімків території заповідника до і після 

пожежі  встановлено, що площа пройдена пожежею складає 6.25 тис. га, а 

згідно з даними наземного візуального обстеження  6.9 тис. га. Різниця складає 

760 га, або 11%. При цьому площа лісових насаджень, ушкоджених пожежею 

становить 5.5 тис. га. Зазначено також, що за спектральними даними 

космічних знімків добре відстежуються ділянки лісу різного ступеню 

пірогенного впливу.  

Ключові слова: лісові екосистеми; лісові пожежі; дані дистанційного 

зондування Землі; геоінформаційні технології. 

  Annotation 

This article are presents the results of assessing the impact of fires on the 

vegetation of the Drevlyansky Nature Reserve using means of remote sensing. The 

methods and criteria for assessing damage to vegetation using spectral data obtained 

from space satellites of the Earth and using methods of geoinformation technologies 

are proposed. This methodology provides mapping vegetation through remote 

sensing imagery. It is also note, that classification and analysis of the degree of 

damage to forest ecosystems was carried out using spectral satellite data. Analysis of 

pre- and post-fire images showed that the area covered by the fire was 6,250 ha, and 
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according to a ground survey - 6,900 ha. It is also noted, that according to the 

spectral data of space images, forest areas of different degrees of pyrogenic impact 

are well tracked.  

Key words: forest ecosystems; fires in forests; data of satellite monitoring, 

geoinformation technology. 

Зміна кліматичних умов, посилення антропогенного навантаження на 

довкілля сприяє  збільшенню кількості  лісових пожеж та збільшенню площі 

окремо взятої  пожежі,  що відповідно тягне  за собою  екологічні наслідки та 

значні матеріальні збитки у лісовому фонді України.   Незважаючи на причини 

початку пожежі  в лісових екосистемах, в результаті викликають як зворотні 

так і не зворотні зміни  - від слабкого прогорання лісової підстилки чи 

трав'яного покриву до повного знищення рослинності. Ступінь навантаження 

від пожежі на лісову екосистему впливає на швидкість відновлення рослинності 

та адаптації її до змін локальних умов місцезростання: характеристик ґрунту, 

зволоженості та освітленості, відсотку фатального ушкодження у 

трав’янистому, деревному та чагарниковому ярусах.  

Весняні лісові пожежі в Житомирському Поліссі на землях природного 

заповідника «Древлянський» були зафіксовані 02 квітня 2020 року. Пожежа 

охоплювала ділянки перелогів в заплаві р. Уж  і лісів площею 6985  га із 

загального масиву лісів заповідника - 16.9 тис. га. За даними NASA [1] 

осередки вогню за перший тиждень квітня 2020 року утворили дві великі 

ділянки, охоплені вогнем. З 02 до 17 квітня пожежа розповсюдилася по 

перелогах і лісових масивах  природного заповідника «Древлянський» та 

землях лісового фонду ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» та 

просунулася у північно-східному напрямку аж до кордону з Республікою 

Білорусь.  

Дослідження наслідків пірогенного впливу даної пожежі показало 

плямисту структуру ушкоджених лісів заповідника - від мінімальної до повного 

знищення екосистеми. У зв’язку з цим, виникла необхідність в оцінці  

екологічних наслідків пожежі, а саме: визначення площі пірогенного впливу на 

екосистеми заповідника; дослідження ступеня пошкодження деревостанів і 

трав’янистої рослинності; дослідження відновлення рослинності на згарищах.  

    З метою оцінки ушкодження пожежами рослинного покриву була оброблена 

і проаналізована серія космічних знімків. Для порівняння і аналізу підібрані 

знімки за період до і після пожежі. Обробка вхідних даних, розробка 

тематичних картографічних шарів та їх аналіз проводилися з використанням 

інструментів та технологій геоінформаційних систем (ГІС) професійних 

картографічних пакетів: ArcGIS, ERDAS IMAGEN та MapInfo. Робота 

проводилася за наступними кроками: 

- оцифрування площі ушкодження від пожежі, визначеної за 

дешифрувальними ознаками мультиспектрального знімка Landsat 8 та за 
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точковими векторними даними осередків вогню NASA [1]; 

- створення структури інформаційної таблиці векторного картографічного 

шару;  

- визначення ступеню ушкодження за мультиспектральними знімками 

Landsat 8, Sentinel 2 та класифікацією за показником просторового розподілу 

вегетаційного індексу NDVI;  

- внесення у таблицю картографічного шару атрибутивної, адресної 

інформації та ідентифікаційного номеру.  

Для оцінки впливу пожеж були визначені такі категорії: ліс, трав’яниста 

рослинність, деревна та чагарникова + трав’яниста рослинність, а також ліс, 

ушкоджений пожежами за актуальний для дослідження термін та минулі 

періоди, водні та антропогенні об’єкти.  

У дослідженні лісових насаджень найчастіше застосовують наземне 

візуальне обстеження. Недоліком якого є висока трудомісткість та ймовірність 

пропуску пошкоджених ділянок за необхідності обстеження великої території. 

За сучасних технічних можливостей найбільш оптимальним засобом 

моніторингу пошкоджених шкідниками і пожежами лісових масивів упродовж 

сезону вегетації є застосування даних супутникової зйомки середнього та 

високого просторового розрізнення (10-30 метрів). До таких видів зйомки  [2, 3] 

належать знімки супутників Landsat-8 (15-30 м), та Sentinel-2 (10 м). Ці 

супутникові системи здійснюють великий обсяг зйомки із широким діапазоном 

спектру електромагнітного випромінювання упродовж року, формуючи 

багаторазове покриття території дослідження. Ефективність застосування 

мультіспектральних знімків, що формуються з супутникових даних і 

застосовуються для виявлення пошкоджених шпилькових лісових насаджень 

підтверджується численними науковими дослідженнями [4]. Оскільки 

просторове розрізнення супутникових даних Sentinel-2 є вищим ніж даних 

Landsat-8 їх доцільно використовувати у якості базових матеріалів для 

деталізованого моніторингу.  

З метою оцінки ушкодження лісових екосистем в ПЗ «Древлянський» внаслідок 

пожежі, що сталася у квітні 2020 року, була оброблена і проаналізована серія 

космічних знімків за період до і після ушкодження. Стан території до пожежі 

показано на знімках Landsat 8 за жовтень 2019 р. (рис.1.) та  Sentinеl-2 за 

березень 2020 р. Аналіз стану лісів після пожежі проводився на основі 

спектральних даних супутників Landsat 8 за 13.06. 2020 р. і Sentinеl-2 за 09.07. і 

23.08. 2020 р. (рис.2.).  
Вхідні дані супутникової зйомки за різні періоди часу, підготовлені на їх 

основі мультіспектральні знімки та розроблені картографічні шари з аналізом 

стану території були сформовані геопросторову базу даних формату *.gdb у 

програмному пакеті ArcGIS. 
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Рис.1. Мультіспектральний знімок частини території ПЗ « Древлянський» 

Sentinal 2 (за березень 2020 р. стан до пожежі). 

 

Для визначення ділянок, пройдених пожежею використовувалися 

властивості згарищ давати низькі коефіцієнти у видимій (Blue, Green, Red) та 

близькій інфрачервоній (NIR) зонах спектра і більш високі у середній 

інфрачервоній зоні (SWIR). У синтезованих спектральних даних SWIR-NIR-

RED згарища мають темно-рожевий до червоного колір (Рис.2) [1]. 

Дані Sentinal-2 високої роздільної здатності дали можливість розрізнити 

неоднорідність структури рослинного покриву. На знімках виділяються ділянки 

темно-коричневого кольору, що характеризують сильний ступінь ушкодження 

рослинності. 

Крім синтезованих мультіспектральних  знімків, у якості показників 

ушкодження рослинного покриву, використовувалися вегетаційні індекси. 

Розрахунок показників NDVI для ушкоджених ділянок проводився з 

використанням інструменту - алгебра растрів засобами Spatial Analyst ArcGIS. 

На основі растрового шару просторового розподілу NDVI побудована 

тематична класифікація для території дослідження.  

   Візуальні наземні дослідження  пірогенного впливу  лісових пожеж на 

рослинність проводилося на пробних площах, закладених в насадженнях з 

різним ступенем вогневого впливу.  Результати  досліджень підтвердили 

інформацію отриману шляхом обробки і аналізу космічних знімків, а саме, що 

пожежа спричинила нерівномірне ушкодження рослинності внаслідок різної 

інтенсивності та швидкості розповсюдження вогню. 
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Рис.2. Мультіспектральний  знімок частини території ПЗ «Древлянський» 

після пожежі Sentinal 2 за 23.08 2020 р. 

 За отриманими даними, загальна площа з  сильним і помірним 

ушкодженням  рослинного покриву в межах заповідника «Древлянський» 

складає – 6 251 га, в т.ч. лісових екосистем – 5 502 га. Значна частина зони 

слабкого ступню ушкодження, що утворилася на початку пожежі, а саме у 

трав’янистих екотопах - відновилася на протязі декількох місяців, слабо були 

ушкоджені листяні породи дерев, що знаходилися на початковій стадії 

вегетації. Найбільшої шкоди зазнали соснові масиви у сухих місцезростаннях із 

значною кількістю накопиченого опаду з хвої та мілких гілок дерев.  В таких 

екотопах сліди нагару на стовбурах дерев спостерігалися віще 7 метрів.                                           

                                       Висновки 

1. Весняні лісові пожежі на землях природного заповідника 

«Древлянський» були зафіксовані 02 квітня 2020 року. Пожежа охопила 

перелоги у заплаві р. Уж  і ліси на площі 6985 га.  

2. Для оцінки ушкодження пожежами рослинного покриву була 

оброблена і проаналізована серія космічних знімків за період до і після 

ушкодження території пожежами. Аналіз космічних знімків підтвердив 

інформацію, що пожежа внаслідок різної інтенсивності та швидкості 

проходження вогню, що виникала у різних місцевих умовах, спричинила 

нерівномірне ушкодження рослинності. Загальна площа з  сильним і помірним 

ушкодженням рослинного покриву в межах ПЗ «Древлянський» склала – 6 251 

га, в т.ч. лісових екосистемах – 5 502 га. За даними візуального наземного 
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обстеження площа пройдена пожежею складає 6985 га, тобто на 11%  більша. 

3. З плином часу значна частина зони слабкого ступеню ушкодження, що 

утворилася на початку пожежі, а саме трав’яниста рослинність і слабо  

ушкоджені листяні породи дерев, що знаходилися на початковій стадії вегетації 

відновилася на протязі декількох місяців. Сильно ушкоджені сухі екотопи 

соснових масивів - погано відновлюються, вони мають тенденцію до заміщення 

іншими видами трав’янистої (часто інвазійного характеру), чагарникової та 

деревної рослинності. 
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З ДОСВІДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ 

 

Науково-дослідницька робота зі студентами Дніпровського 

політехнічного коледжу проводиться в рамках дисциплін з курсової роботи, 

практики та, взагалі, як  дослідницька позакласна робота. Предметом 

дослідження обрали різні види води. Про роль води в житті людини багато 

відомо. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. 

Вода є одним з найважливіших елементів житєдіяльності. Без води не може 

існувати людська цивілізація, бо вода використовується людьми не тільки для 

пиття, а й для забезпечення санітарно-гігієнічних та промислово-побутових 

потреб.  

Проблема чистої води залишається однією з головних в екології 

навколишнього середовища.   Дніпропетровська область продовжує займати 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE%20V1_163064.zip
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE%20V1_163064.zip
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE%20_J1V-C2_163063.zip
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE%20_J1V-C2_163063.zip
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL%20_FIRE_M6_16306%202.zip
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL%20_FIRE_M6_16306%202.zip
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одне з  перших  місць  в  Україні  за   забрудненням   повітряного  та  водного 

басейнів, деградації  природного середовища, загального антропогенного 

навантаження. Внаслідок  цього  в  промисловому  Придніпров’ї   склалася  

найнесприятливіша в Україні екологічна ситуація [1].   

Починали свою роботу з дослідження природної води річки Дніпро в 

межах нашого міста. Одбирали проби води вздовж річки на вході в місто, 

виході з нього та в декількох районах відпочинку  городян. Проводили повний 

аналіз досліджуваної води і виявили, що вода придатна до купання (існує 

відповідний державний стандарт) лише на вході річки в межі міста [2]. 

Наступним етапом роботи було дослідження стічної води заводського 

району, так званих Західного та Східного струмків, хоча за об’ємом води, яку 

скидають в річку Дніпро, їх слід називати річками. Існує аналітичний показник 

якості води хімічне споживання кисню, який характеризує сумарну кількість 

органічних і деяких мінеральних речовин, здатних  окислюватись калій 

перманганатом або калій біхроматом у кислому середовищі. При нормі цього 

показника 5-10 мг О2/дм3  для стічної води ми знаходили 50-140 мг О2/дм3 , що в 

10-15 разів перевищує гранично допустимі значення. Слід особо відмітити, що 

аналіз дніпровської і стічної води проводили не один раз, а на протязі декількох 

років                                                           . 

Далі ми досліджували талу воду. Відомо, що тала вода має унікальні 

властивості і дуже корисна для живих істот, тому що має структуру наближену 

до води живих організмів. Поливаючи насіння талою водою, ми спостерігали 

швидкі та дружні сходи і інтенсивне зростання паростків. Крім того, якщо 

розморожувати стічну воду і збирати перші фракції розморожування, то за УФ-

спектрами така вода наближається до водопровідної. А перші фракції 

розморожування водопровідної води наближаються  за УФ-спектрами до 

дистильованої. Тобто такий спосіб розморожування  здається нам одним з 

найкращих  методів очистки води. Однак, суттєвим недоліком талої води є 

нетривалий  час зберігання її унікальних властивостей,  0,3 – 2 години за 

різними джерелами інформації [3,4]. 

В подальшій роботі ми вивчали вплив адсорбентів, які можна 

використовувати для очистки води. Серед них активоване чорне вугілля, 

лактофільтрум, полісорб, атоксил, сорбекс, та біле вугілля. 

Використовували спектрофотометричний метод, записували УФ-

спектри води до та після настоювання її з відповідним адсорбентом та 

гравіметрично визначали вихід летких речовин в адсорбенті до та після 

настоювання у воді. Виявили, що у воді протікає два протилежно направлених 

процеси – адсорбції домішок з води адсорбентом та десорбції речовин з 

адсорбенту у воду. Природно, що будь-який адсорбент поглинає речовини з 

повітря при його зберіганні і транспортуванні, а також в процесі виготовлення, 

оскільки має розвинуту внутрішню поверхню. Тому використання адсорбентів( 
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чорного та білого вугілля) для очистки води, а також при шлунковому отруєнні,  

на наш погляд,  недоцільне. Особливо слід звернути увагу на біле вугілля, яке 

виділяє за даними знятих нами УФ-спектрів  води,  небезпечну, шкідливу 

речовину - целюлозу, що ставить під сумнів його використання взагалі. 

В подальшому ми досліджували воду, яку очищали побутові фільтри, 

такі як ковшик «Бар'єр» та мембранні фільтри – фільтри зворотного осмосу 

В адсорбційному блоці очистки ковшика міститься активоване вугілля, 

тому, як вказано раніше, функцію повної очистки він не виконує. Фільтри 

зворотного осмосу складаються з двох блоків грубої очистки: один -заповнений 

активованим вугіллям, другий спеціальним органічним волокном. Третій блок – 

тонкої очистки – являє собою мембрану, пори якої сумірні до розміру молекул 

води. Органічні та неорганічні речовини, молекули яких значно більші за 

розміром, не перетинають такий бар'єр. Вода, яку очищують фільтром 

зворотного осмосу, дійсно виключно чиста, чистіша за дистильовану воду. 

Однак, як показали досліди по пророщуванню насіння така вода  є  «мертвою», 

тому що насіння  не тільки не  проростало, а і зовсім  загнивало, покриваючись 

цвіллю. Насіння, яке поливали стічною водою теж не проростало, але не гнило. 

Природно, що накопичені насінням органічні і мінеральні речовини 

вимиваються чистою водою, насіння знесилюється і гине. 

В процесі наших досліджень і  роботи з інформаційними джерелами ми  

виявили багато публікацій на тему структурування води та, так званої, пам'яті 

води. Відомо, що молекула води являє собою диполь і здатна утворювати 

водневі зв’язки, які мають надзвичайно малий час життя: 10-12 – 10-14 секунди. 

Це означає, що не встигнувши виникнути, водневий зв'язок  вже повинен 

розпастися. В літературних  джерелах погляд на структуру води 

неоднозначний. Для отримання первинної картини структурного стану води в 

останнє сторіччя витрачено чимало зусиль багатьох вчених. Але задовільної 

картини при створенні структурних моделей води, за визнанням більшості 

фахівців, до останнього часу отримати не вдалося [5,6].  

Нас зацікавило питання структурування води і ми вирішили доступними 

нам методами поповнити цю інформацію. В якості досліджуваних проб 

використовували  чисту воду (дистильовану, водопровідну, очищену методом 

зворотного осмосу, талу) та воду з домішками (водопровідну, джерельну, 

морську, стічну воду (заводські стоки). 

Для виявлення впливу зовнішніх фізичних факторів проби води 

піддавали впливу постійного магнітного поля, змінного електромагнітного 

поля, звукових хвиль [7],  мікрохвильового випромінювання,  іонізації (іонатор 

ЛК-31), ультрафіолетового випромінювання (освітлювач УФ КФ-4М), 

випpoмiнювaння смартфoну, eкрану мoнітора та тeлeвізора, процесу 

заморожування та розморожування. 

Методом дослідження обрали спектрофотометричний, записували 
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спектри води в УФ області до (вихідна) та після впливу певного зовнішнього 

фізичного фактору. Визначали температуру випарного охолодження, 

електропровідність,  та рН вихідної проби води та тієї ж самої води після 

впливу певного фізичного фактору. Для з'ясування «енергетичної здатності» 

різних проб води пророщували насіння квітів, квасолі, гороху, кукурудзи, 

змочуючи  їх відповідними пробами води.  

Провівши ряд експериментів, дійшли висновку, що вода в тій чи іншій  

мірі змінює свій спектр під впливом будь-якого зовнішнього фізичного 

фактору. І цей вплив тим менший, чим більше в  складі води домішок 

(водопровідна вода) або солей(джерельна та морська вода), тобто найкраще 

структурується та набуває здатності утримувати деяку інформацію 

дистильована вода через мінімальну забрудненість «інформаційних панелей», 

які вона має в своїй молекулі. Така закономірність спостерігається при дії будь-

якого фізичного фактору на проби води. Результати спектрофотометричного 

дослідження коригуються з результатами визначення  температур випарного 

охолодження відповідних проб води та провідності води. 

Повертаючись до «енергетичної здатності» води слід відзначити, що 

обробка її будь яким з зовнішніх фізичних факторів позитивно впливає на 

процес пророщування насіння, навіть у випадках поливу стічною або 

водопровідною водою, що очищена зворотним осмосом. 

Таким чином, можна зробити висновок, що вода дійсно є динамічною 

системою, яка здатна відповідати ( певним чином структуруватися) на будь 

який зовнішній  «подразник» і цей цікавий процес потребує подальшого 

вивчення для більш однoзначних виснoвків . 
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      З моменту знайомства людства з відкритими французьким хіміком 

 Бернаром  Куртуа  у 1811році блискучими фіолетовими кристалами, 

одержаними з попелу водоростей,що можуть спричиняти корозію металів, про 

йод відомо багато. Своєю назвою  він  зобов'язаний властивості сублімуватись 

при нагріванні з утворенням фіолетових парів (від грец. ιώδης – iodys – схожий 

кольором на фіалку, фіолетовий).[6] 

      Це галоген, хімічно активних неметалів, елемент VII-Агрупи 5 періоду 

періодичної системи хімічних елементів. 

      У чистому вигляді йод у природі не трапляється. У вигляді сполук він 

присутній в будь-якому живому організмі, а також у морській воді, де 

частково накопичується у водоростях ламінаріях. У морських водоростях 

міститься до 1% йоду, і це, враховуючи хімічне розмаїття структурних 

компонентів живої тканини, досить чимало.  

      Йод належить до біогенних елементів, оскільки він постійно міститься 

в організмі людини в кількості 25-30 мг.[6] Основна його частина (не менше 

60%) зосереджена в щитоподібній залозі, решта – в плазмі крові, м’язах у 

вигляді сполук з білками. Він бере участь усинтезі гормонів щитоподібної 

залози – тироксину і трийодтироніну. 

      Йод надходить до організму з їжею та водою у вигляді органічних і 

неорганічних сполук. З крові йодиди проти градієнта концентрації 

потрапляють у фолікулярні клітини щитоподібної залози, де відбувається їх 

окиснення. Йодування органічних структур відбувається на межі між клітиною 

і колоїдом, де цього процесу зазнає в основному щойно синтезований 

тиреоглобулін, який також надходить в просвіт фолікула. У результаті 

синтезуються неактивні попередники гормонів – монойодтирозин і 

дийодтирозин, які вступають у реакцію окисної конденсації. Перебіг цієї 

реакції відбувається у середині молекули тиреоглобуліну і призводить до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0
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утворення різних йодтиронінів, включаючи тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3) 

[1]. Ці гормони посилюють енергообмін клітин, впливають на ріст і 

диференціацію тканин, обмін вуглеводів, підвищують збудливість нервової 

системи. Вони відповідають за підтримання нормальної температури тіла, 

стимулюютьінтелектуальну і розумову діяльність, підвищують фізичну 

витривалість. Йодид-іони беруть участь у водно-електролітному обміні, 

впливаючи на концентрацію йонів натрію і калію. Доведено, що йод позитивно 

діє на фагоцитарну активність лейкоцитів крові, підвищує активність деяких 

статевих гормонів [2]. 

     Залежно від віку добова потреба в йоді складає від 90 до 300 

мкг.Більшість мешканців України щодня споживає лише 40-80 мкг йоду 

надобу. У зоні найбільшого ризику – Західна Україна та Чернігівська область, 

де вживання йоду найменше.Проте, наприклад у Японії, добове споживання 

йоду може досягати 20 мг на добу (20000 мкг) через уживання морських 

водоростей та морепродуктів. За все життя людина споживає близько 3-5 г йоду 

– приблизно одну чайну ложку [3]. 

     При нестачі надходження в організм із їжею йоду виникають 

йододефіцитні захворювання, які призводять до серйозних порушень у роботі 

людського організму. Шкоду від них часто неможливо компенсувати. До 

таких наслідків йододефіциту належить розумова відсталість: від падіння ІQ на 

10-15 пунктів до кретинізму. 

     Недостатність мікроелементу порушує цілу низку біохімічних процесів. 

Це і неонатальний або вроджений гіпотиреоз (захворювання з частковим чи 

повним випадінням функцій щитоподібної залози, яке проявляється в 

дитинстві); кретинізм ( затримка розумового та фізичного розвитку, вади 

слуху, косоокість і карликовість); ендемічний, дифузний токсичний, вузловий 

та змішаний зоби.[5] Дефіцит йоду може спричинити мертвонародження, 

вроджені аномалії, неврологічні та психічні порушення. [4]  

      Регулярне надходження йоду в організм людини з їжею вирішує 

проблеми йододефіциту. Досить щодня вживати разом із їжею 5–6 грамів 

йодованої солі;включати в раціон багаті на мікроелемент морську рибу, 

морепродукти, риб’ячий жир, морську капусту, хурму, солодкий 

перець,волоські горіхи, чорноплідну  горобину. Проте і надлишок йоду в 

організмі – йодизм – слід попереджувати ,балансуючи рівноважні процеси у 

раціональному харчуванні. [5]  

      У фітоценозах йод як біогенний елемент найкращу доступність має у 

водорозчиних формах  при позакореневому внесенні, оскільки йод легко 

проникає в мікроотвори в кутикулі рослин разом з водою. Засвоюваність йоду 

залежить від опадів і температури повітря—рослини краще сприймають йод 

при підвищеній вологості. 

Йод досить широко поширений в рослинах. Так, деякі морські водорості, 
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наприклад фукус, ламінарія, філлофора, накопичують йоду до 1% від загальної 

ваги. Концентрація йоду в таких водоростях іноді перевищує вміст цього 

елементу в морській воді в 30 000 разів. 

  Хоча йод не можна вважати необхідним елементом для вищих рослин, 

проте додавання його є досить бажаним для стимуляції росту коренів, 

покращенні вуглеводневого обміну, сприяє підвищенню вмісту аскорбінової 

кислоти (вітаміну С), а у водних культурах стимулює утворення вільних 

амінокислот. Він також є компонентом ферментів, коферментів, транспортних 

білків і регуляторів росту, підсилює стійкість рослин до інфекційних хвороб та 

стресових ситуацій. 

  На прикладі рослин чітко простежується такий факт, як антагонізм йоду і 

хлору. Вміст хлору під дією йоду знижується, це має практичне значення в 

плані отримання солестійких форм рослин, оскільки солестійкість рослин 

підвищується під впливом йоду. Причому слід зазначити, що 

взаємовідношення «йод-хлор» неоднозначне. Антагоністична активність іонів 

йоду по відношенню до хлору в кілька десятків разів сильніше, ніж у іонів 

хлору до йоду. 

 Вміст йоду в рослинах дуже різний і коливається від буквально тисячних 

часток міліграма на 1 кг сухої маси до 10 мг. Рослини відрізняються наявністю 

певної закономірності в плані накопичення йоду. Так, м'ясисті гриби і овочі 

містять йоду більше, ніж інші рослини суші. 

Серед систематичних груп підвищеним вмістом і більшою інтенсивністю 

накопичення йоду виділяються осокові, мохи та лишайники. Причому у 

вологолюбних рослин відзначається підвищений вміст і накопичення йоду. 

Накопичення йоду, як правило, відзначається в надземній частині рослини, 

а не в кореневій. Цей факт можна пояснити тим , що ворсиста поверхня листя 

рослини ніби то «збирає» на собі йод. Причому саме атмосферний йод можна 

розглядати як один з найважливіших джерел надходження йоду в рослину . 

У харчових і кормових рослинах рівні вмісту йоду повинні бути 

адекватними, оскільки він необхідний для нормального харчування людини і 

тварини. Близько 60% засвоюваного рослинами йоду накопичується в листках, 

беручи безпосередню участь у біохімічних процесах рослин. Незначна кількість 

йоду міститься в зернах злаків, дещо більший його вміст — у 

кукурудзі,шпинаті, картоплі, моркві, спаржі та квасолі. 

Рослини здатні накопичувати йод, але це більше характерно для мешканців 

морів і океанів. Рослини суші містять йоду набагато менше, ніж морські , і по-

різному накопичують цей елемент: осокові, мохи та лишайники є 

рекордсменами за вмістом йоду. Причому вологолюбні рослини накопичують 

його у великих кількостях. У рослин йод бере участь у регуляції обміну 

речовин, утворенні вуглеводів і вільних амінокислот. [7] 

Лікарські рослинами також нагромаджують  йод переважно у формі 
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йодидів. Це вільха сіра, вахта трилиста, аронія, фейхоа, горіх волоський, 

настурція лікарська. 

     Таким чином, йод є життєво необхідним хімічним елементом для 

функціонування організмів різних рівнів організації живого  -- від клітинного  

до біогеоценотичного. Він своєрідний, різноплановий і абетка пізнання 

хімічного елементу № 53 триває.    
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Анотація. Україна визнає забезпечення екологічної безпеки одним із 

основних напрямів державної політики. По своїй суті державна екологічна 

політика спрямована на вирішення існуючих екологічних проблем, що 
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призводять до негативних екологічних, соціальних та економічних наслідків, а 

також на попередження їх виникнення й поширення. Процеси глобалізації та 

суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а 

отже, потребують від України вжиття термінових заходів. 

Annotation. Ukraine recognizes ensuring ecological safety as one of the main 

directions of state policy. In essence, the state environmental policy is aimed at 

solving existing environmental problems that lead to negative ecological, social and 

economic consequences, as well as to prevent their occurrence and spread. The 

processes of globalization and social transformation have increased the priority of 

preserving the environment, and therefore require Ukraine to take urgent measures. 

Ключові слова: державна екологічна політика, екологічна безпека, 

екологічні проблеми, навколишнє середовище. 

Key words: state ecological policy, ecological safety, environmental problems, 

environment. 

Державна екологічна політика – це діяльність державних органів, 

спрямована на забезпечення конституційного права кожного на безпечне для 

життя і здоров`я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 

права шкоди.  

28 лютого 2019 року було прийнято Закон України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», 

який визначив основні засади, принципи та інструменти державної екологічної 

політики, а також її стратегічні цілі та завдання (рис.1). На першому етапі (до 

2025 року) передбачається стабілізація екологічної ситуації шляхом 

реформування системи державного управління, а на другому етапі (до 2030 

року) – досягнення істотних зрушень щодо покращення стану навколишнього 

природного середовища. 

Даний нормативний документ, спрямований на збереження і відновлення 

навколишнього середовища шляхом запровадження екосистемного підходу до 

всіх напрямів соціально-економічного розвитку України. У ньому визначено 

п’ять стратегічних цілей державної екологічної політики, які наша держава 

планує досягти до 2030 року. До них належать такі: 1) формування в 

суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва; 

2) забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України; 3) 

забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо 

соціально-економічного розвитку України; 4) зниження екологічних ризиків з 

метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та 

здоров’я населення; 5) удосконалення та розвиток державної системи 

природоохоронного управління[1]. 

Цілі Стратегії державної екологічної політики України можуть 

переглядатися кожні 5-6 років залежно від ефективності їх впровадження. На її 

виконання також буде розроблено Національний план дій, як того вимагає 
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чинне законодавство.  

Незважаючи на певні недоліки державної екологічної політики України, 

доцільно звернути увагу на позитивні кроки, зроблені на шляху реформування 

природоохоронної галузі. Слід зауважити, що одним із основних напрямків 

державної екологічної політики є протидія зміні клімату та адаптація до її 

наслідків. Тож, 7 грудня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів 

України було схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року, а 6 грудня 2017 року було затверджено План 

заходів щодо її реалізації до 2030 року. З метою наближення українського 

законодавства до законодавства ЄС у сфері охорони довкілля 12 грудня 2019 

року було прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів» і Закон України «Про регулювання 

господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими 

парниковими газами». Стратегія екологічної політики передбачає зростання 

площі природно- заповідного фонду до 10% території України, скорочення 

викидів 

                
Рис.1. Цілі та завдання екологічної політики України до 2030 р. 
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забруднюючих речових від стаціонарних та пересувних джерел, мінімізацію 

використання одноразового пластику та поліетилену і зростання лісистості із 

16% до майже 18%. Україна потребує заліснення, а для цього необхідний 

потужний законопроєкт про національну лісову політику. Ще один важливий 

аспект – створення Національного екологічного фонду України.  

Одна з основних цілей стратегії є вкрай актуальною – це формування в 

суспільстві сталих європейських екологічних цінностей, зокрема шляхом 

впровадження екологічної освіти та виховання, здійснення широкої 

просвітницької діяльності.  

Значна роль у вирішенні екологічних проблем в останні роки належить 

Європейському союзу. Україна впевнено рухається шляхом євроінтеграції і 

тому прагне брати участь у Європейській зеленій угоді (European Green Deal), 

яка є частиною реформ та економічного зростання нашої держави. Європейська 

зелена угода передбачає здійснення комплексу заходів, за допомогою яких 

Європа має стати кліматично-нейтральним континентом до 2050 року. У 

березні 2020 року Європейська Комісія оприлюднила проєкт Європейського 

закону про клімат, спрямований на досягнення поставленої глобальної мети – 

нульового рівня викидів парникових газів. Зауважимо, що 24 січня 2020 року 

Кабінетом Міністрів України було створено міжвідомчу робочу групу з питань 

координації подолання наслідків зміни клімату в рамках вищевказаної 

ініціативи. На відміну від ЄС, Україна не позиціонує себе як глобального лідера 

у питаннях захисту довкілля. Натомість Україна позиціонує себе як країну, яка 

готова активно співпрацювати з ЄС у питаннях боротьби зі зміною клімату та 

подоланні екологічних проблем та, фактично, приєднуватись до ініціатив ЄС. 

День екологічного боргу (Overshoot Day) в 2020-му припав на 22 серпня, а 

вже в 2021 році – на 29 липня. Решту місяців ми використовували річні ресурси 

планети «в борг». Ще 50 років тому такої «заборгованості» не існувало. 

Нинішній стан справ відобразив Глобальний звіт Всесвітнього економічного 

форуму про ризики для планети (The Global Risks Report 2020). Вперше за 

десять років існування цього звіту до п’ятірки головних ризиків для світу 

потрапили екологічні: неспроможність урядів та бізнесу призупинити зміну 

клімату або адаптуватися до неї; значні природні лиха, втрата біорізноманіття 

та руйнування наземних і водних екосистем із незворотними наслідками для 

довкілля; екологічні збитки та катастрофи, спричинені людиною; водна 

криза[3].  

Країни ЄС витрачають на захист довкілля 2% ВВП. У бюджеті України на 

відповідні цілі передбачається вдесятеро менше, але і ці кошти витрачаються 

неефективно. З року в рік структура та склад видатків майже не змінюються.  

Незважаючи на розуміння глобальної та європейської стратегії в 

екологічній сфері, в Україні існують проблеми, які потребують негайного 

вирішення: недостатня увага основних політичних сил до екологічних проблем; 
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недооцінка екологічної складової у стратегіях розвитку країни; неналежне 

виконання зобов’язань, взятих Україною у зв’язку з підписанням міжнародних 

угод у природоохоронній сфері; недостатнє інформування експертів та 

громадськості з екологічних питань; відсутність системного моніторингу стану 

навколишнього природного середовища з використанням сучасних технологій; 

проблеми з адаптацією економіки України до глобальних змін клімату; 

недостатня гармонізація національної системи звітності суб’єктів 

господарювання різних форм власності з екологічних та економічних 

показників.  

Вже близько трьох місяців Україна у вогні, під постійними ворожими 

обстрілами. З перших днів були зафіксовані обстріли та бомбардування 

промислових та енергетичних об’єктів, підпали лісів, підриви нафтобаз, 

забруднення Чорного та Азовського морів. На початку березня Міністерство 

довкілля України ініціювало збір інформації про злочини проти довкілля. Будь-

яка війна несе величезні екологічні загрози, які можуть мати катастрофічні 

наслідки для навколишнього середовища. Сьогодні у зоні активних бойових дій 

- атомні електростанції, морські порти, склади хімічних речовин та сховища 

небезпечних відходів. Є факти пошкоджень об’єктів тепло- і водопостачання, 

зафіксовані факти руйнувань газопроводів та газорозподільних станцій, 

підвищуються ризики викидів токсичних відходів з промислових підприємств 

країни. На сьогодні Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів містить 

докладні відомості про понад 23 тис. об’єктів, із них 2987 складів, що 

зберігають високотоксичні пестициди. Російські війська руйнують природні 

території, які забезпечували середовище існування рідкісних видів рослин і 

тварин. За даними Української природоохоронної групи, 44% найцінніших 

територій природно–заповідного фонду є недоступними для України. 

Найбільше екологічних злочинів припадає на Київську, Харківську та 

Миколаївську області. Реальні збитки та вплив військових дій на екологію буде 

підраховано після перемоги, а це означає, що питання довкілля та його 

відновлення стануть чи не найголовнішими для країни. 

Висновок. Реалізація Основних засад (стратегії) державної екологічної 

політики дасть змогу: створити ефективну систему доступу до публічної 

інформації, підвищити рівень екологічної свідомості громадян України; 

поліпшити стан навколишнього природного середовища з урахуванням 

європейських вимог; ліквідувати залежність процесу економічного зростання 

від збільшення використання природних ресурсів і енергії; зменшити втрати 

біо- та ландшафтного різноманіття; удосконалити систему екологічно 

невиснажливого використання природних ресурсів; мінімізувати забруднення 

ґрунтів; забезпечити перехід до системи інтегрованого екологічного управління 

у сфері охорони навколишнього природного середовища та розвиток 

природоохоронної складової в галузях економіки; перейти на систему 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

216 

 

 

комплексного державного моніторингу стану навколишнього природного 

середовища.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ САДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЦВІТІННЯ В 

УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В статті висвітлено особливості проектування садів 

безперервного цвітіння в умовах Півдня України. Розглянуто послідовність 

проектування об’єкту, детально розглянуто підбір рослин для кожного сезону 

року та частково агротехніку робіт.  

Summary. The article highlights the features of the design of gardens of the 

continuous flowering in the South of Ukraine. The sequence of object design is 

considered. The range of plants for each season of the year is considered in detail and 

the agricultural technique of works are suggested. 

Ключові слова: цибулеві рослини, кореневищні рослини, 

грунтопокривні, тривалий декоративний ефект 

Key words: bulbous plants, rhizomatous plants, ground cover, long-lasting 

decorative effect 

 

Останнім часом перед ландшафтними дизайнерами стоїть задача 

створення садів безперервного цвітіння. Такі об’єкти мають декоративний 

ефект починаючи з ранньої весни до пізньої осені. Вдало спроектований об’єкт, 

в якому гармонійно поєднані основні рослини саду з фоновими рослинами 

можуть давати декоративний ефект і в зимовий період. Однак, створення на 

півдні України таких садів має низку особливостей, які слід врахувати для 

досягнення необхідного ефекту. Особливості догляду та агротехніки також 

потребують попередньої підготовки. Тому з’ясування усіх особливостей 

створення саду безперервного цвітіння в умовах півдня України від ідеї до 

реалізації становить значний практичний інтерес. 

Першим етапом є створення календаря цвітіння рослин. Необхідно 

підібрати рослини і з’ясувати час, коли кожна з них найбільш приваблива і 

декоративна. Для підбору рослин користуються класичними правилами вибору 

рослин: 
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 поєднують лише ті рослини, які мають схожі вимоги до ґрунту, елементів 

живлення, поливу, освітлення; 

 враховують розміри всіх рослин саду, їх швидкість росту (швидкорослі 

культури потребують стримування та обмежень); 

 обирають та компонують рослини, враховуючи їх колірну гамму, і 

поєднують додаткові або контрастні кольори. 

Наступним етапом є креслення схеми або плану майбутнього саду 

безперервного цвітіння. Необхідно дуже точно підібрати рослини та розставити 

їх по місяцях. Треба враховувати, що такі рослини як лілійні та цибулеві, 

втрачають свою привабливість після цвітіння. Для того щоб сад не виглядав 

неохайно, коли листя почне в’янути, його слід задекорувати іншими рослинами 

з декоративним листям або квітами [2, 3]. 

Догляд за рослинами в зазначених об’єктах – питання досить непросте. 

Тому відкриті ділянки ґрунту рекомендуємо замульчувати декоративними 

матеріалами. 

Для саду з безперервним цвітінням можна використовувати різні  

рослини: однорічні, дворічні та багаторічні. Садами, які будуть потребувати 

меншого догляду будуть такі, що створені з багаторічних культур, які можна 

доповнювати яскраво квітнучими і довгоквітучими однорічниками. В таких 

садах також доречно використовувати декоративнолистяні рослини (хости, 

декоративну капусту, очитки) та злакові. Всі ці рослини взаємно доповнюють 

один одне у композиції залежно від пори року. 

Для весняного періоду підійдуть різноманітні цибулеві рослини. В таких 

садах перевагу варто віддати таким ранновесняним рослинам як крокуси, 

гіацинти, нарциси, проліски, мускарі, іридодиктиумам [1].  

Ранньою весною з кореневищних і бульбових багаторічників починають 

квітнути калюжниця, ерантис, морозник, анемона, печіночниця та брунера. До 

дворічних рослин відносяться віоли та маргаритки: вони привабливі раннім 

початком цвітіння та його тривалістю. 

Після дрібноцибулевих починають квітнути такі весняноквітучі 

багаторічники як вероніка, іриси та бадани, шиловидні флокси. 

Початок цвітіння рослин залежить від рослинно-кліматичної зони. Часто 

на півдні у рослин цвітіння наступає раніше, а на півночі країни пізніше, але 

загальна послідовність цвітіння зберігається незалежно від кліматичної зони [1-

3, 8]. 

Також необхідно враховувати, що багато рослин крім ранніх мають пізні 

види та сорти, поєднання яких дозволяє значно продовжити цвітіння. Так, в 

умовах півдня України астильби можуть квітнути з другої половини червня до 

кінця серпня, поступово змінюючи сорти. Флокси шиловидні – з кінця червня 

до кінця вересня. Герань садова – з середини травня до кінця серпня. Деякі 

культурні рослини (наприклад, дельфініум, люпин, бадан тощо) при правильній 
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агротехніці можуть повторно квітнути наприкінці літа. Напівкущ Lavandula 

hybrid починає квітнути в липні [7], рясне цвітіння спостерігаємо до кінця літа, 

і поодинокі суцвіття утворюються до кінця жовтня. 

Список рослин, що квітнуть влітку надзвичайно великий, тому ми 

наведемо лише частину рослин, які корисні в саду безперервного цвітіння [1, 4]. 

З багаторічних рослин доречно обрати різні сорти астильби, флокси, 

герань садову, катарантус, монарду, дельфініуми, рудбекію, люпин, волошку, 

пурпурну лілію, лілійники, ехінацею пурпурову, різні види гвоздик і дзвіночків 

(дворічних і багаторічних). Гармонійно поєднуються з ними ґрунтопокровні 

рослини (різні сорти седумів, алісуму, барвінок малий та великий) період 

цвітіння яких також припадає на літо [5]. 

Звичайно літня клумба буде досить ефектною з яскравими. Доречно 

використовувати однорічні алісуми, лобелії, чорнобривці, цинії, газанію, 

айстри.  

Рясне різнокольорове цвітіння можуть забезпечити літні види айстр, 

петуній, ешольції, портулаку. Ефектним вертикальним акцентом можуть стати 

амарант, декоративний соняшник, декоративна кукурудза, міскантуси, 

пампаська трава тощо. Не варто нехтувати простими рослинами, як настурція 

та чорнобривці. 

Осіннє цвітіння забезпечать багаторічні та однорічні пізні айстри та 

безперечні фаворити осіннього квітника – хризантеми. В якості оригінального і 

ефектного акценту можна висадити декоративну капусту, яка розкриває свій 

декоративний ефект з серпня і не втрачає його до настання морозів.  

Для клумби з безперервним цвітінням краще не використовувати 

жоржини та гладіолуси, оскільки їх бульбоцибулини необхідно викопувати 

щорічно, а висаджування їх на наступний рік можуть порушити гармонію 

композиції. В садах безперервного цвітіння доречно використовувати однорічні 

сорти жоржин [1]. 

Загалом сади з безперервним цвітінням, в якому переважають 

багаторічники, мають низку переваг: довговічність, легкий догляд, тривале 

цвітіння, переважно багаторічники невибагливі до умов місцезростання та не 

виснажують ґрунт та висаджуються один раз, на відміну від однорічних рослин. 
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АСОРТИМЕНТ КВІТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ  ТЕРИТОРІЙ 

ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ м. КИЄВА 

 

Анотація. Наведено результати аналізу видового складу рослин 

квітників територій 10 житлових комплексів Києва різного класу. За 

результатами аналізу встановлено види одно-, дво- та багаторічних видів 

рослин, які переважають у квітниковому оформленні прибудинкових 

територій. Найбільш поширеними видами є: Begonia semperflorens L, Bellis 

perennis L., Lobularia maritimа L., Petunia hybrida Vilm, Cineraria maritima L, 

Tagetes erecta L. 

Annotation. The results of the analysis of the species composition of flower 

beds in the territories of 10 residential complexes of Kyiv of different class are given. 

According to the results of the analysis, the species of one-, two- and perennial plant 
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species were identified, which predominate in the flower garden design of the 

adjacent territories. The most common types are: Begonia semperflorens L., Bellis 

perennis L., Cineraria maritima L., Lobularia maritimа L., Petunia hybrida Vilm., 

Tagetes erecta L. 

Ключові слова: асортимент, вид, житловий комплекс, квітники, 

територія.  

Key words: аssortіment, specie, residential complexes, flower garden, 

territory. 

Впродовж кількох останніх десятиліть прогресує загальносвітова 

тенденція зростання чисельності населення в містах, і, як наслідок, збільшення 

розмірів самих міст [4]. У мегаполісах кількість новозбудованих мікрорайонів 

та житлових комплексів, в структурі яких площі зелених насаджень є доволі 

обмеженими, зростає. Житловий комплекс (ЖК) – це група об'єктів 

нерухомості, утворена на земельній ділянці в межах відведеної території, 

розташованої на ній житлового багатоквартирного будинку або його частини, 

разом з будинками та комунальними підприємствами для утворення цілісного 

комплексу нерухомості [2].  

Усі складові компоненти, що впливають на формування житлових 

комплексів, мають задовольняти духовні, матеріальні та естетичні потреби 

мешканців. Просторове планування, благоустрій території та система її 

озеленення є взаємопов’язаними і мають доповнювати одне одного. До 

основних тенденцій будівництва житлових комплексів останніх десятиліть 

можна віднести: максимальний захист довкілля біля міських будинків, штучне 

створення комфортного середовища як невід’ємної частини багатоповерхової 

комплексної конструкції та просторових рішень, енергоефективність [4]. 

Аналіз досвіду європейських країн свідчить, що при створенні сучасних 

ЖК забудовники формують зручні для резидентів та оригінальні за 

архітектурою локації, шляхом інноваційного планування території з 

урахуванням необхідного зонування, побутового обслуговування та 

благоустрою, поєднання житлових будинків, рекреаційних зон, вертикального 

озеленення та бізнес-центрів (ЖК «The Garden», Берлін; Кліші-Батіньйоль, 

Париж).  

У той же час у Києві, в нових ЖК, благоустрій та озеленення територій не 

завжди відповідає вимогам нормативно-правових документів щодо рівня 

забезпечення мешканців зеленими насадженнями [1, 3]. З метою аналізу рівня 

квітникового оформлення територій нових мікрорайонів було обстежено 

(маршрутний метод, вегетаційний період 2020, 2021 років) 10 ЖК столиці: ЖК 

Riviera Riverside, ЖК RiverStone, ЖК Silver Breeze, ЖК Патріотика, ЖК 

«Комфорт таун» – лівобережжя Києва, ЖК PecherSKY, ЖК Воздвиженка, ЖК 

Кришталеві джерела, ЖК Нова Англія, ЖК Новопечерскі липки – 

правобережжя Києва. До категорії преміум класу належить ЖК PecherSKY, 
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бізнес класу – ЖК Riviera Riverside, ЖК RiverStone, ЖК Silver Breeze, ЖК 

Воздвиженка, ЖК Новопечерскі липки, категорії комфорт – ЖК «Комфорт 

таун», ЖК Кришталеві джерела, ЖК Нова Англія, до категорії економ-класу 

належить ЖК Патріотика. На території трьох локацій – ЖК Комфорт таун, ЖК 

Воздвиженка та ЖК Silver Breeze квітники з травʼянистих видів рослин відсутні 

взагалі.  

Під час аналізу квітників на територіях житлових комплексів було 

визначено, що найчастіше трапляються такі види квітникових рослин, які 

використовуються, як однорічники: Tagetes erecta L., Begonia semperflorens L., 

Dianthus chinensis Regel., Bellis perennis L., Callistephus chinensis L., Lobularia 

maritimа L., Cineraria maritima L., Zinnia elegans L., Petunia hybrida Vilm., 

Calendula officinalis L. Багаторічники представлені такими видами як: Yucca 

filamentosa  L., Tulipa gesneriana  L., Lavandula angustifolia Mill., Paeonia 

lactiflora Pall., Phlox subulata L., Hemerocallis fulva L., Matteuccia struthiopteris 

(L.) Todaro, Нosta plantaginea (Lam.) Asch Ers.  

 Висновки. За результатами аналізу видового складу рослин квітників 

територій ЖК різного класу м. Києва встановлено, що незалежно від класу 

житлового комплексу, асортимент трав’янистих видів рослин є досить 

обмеженим та подібним. На території квітників восьми ЖК переважають 

однорічні квітникові види рослин, в той час як сортове різноманіття практично 

не представлено. На території двох ЖК квітники відсутні, натомість 

прибудинкова територія прикрашена газонним покриттям високої якості. Таке 

оформлення виглядає доволі стримано, проте завжди є актуальним. 
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ЛАНДШАФТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

ДЕНДРОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ 

 

Анотація. Стаття присвячена ландшафтно-композиційному потейціалу  

дендрологічних парків України. Наведено аналіз дендропарків 

загальнодержавного та місцевого значення за площею, наявності на їхній 

території різних видів водойм та історичної основи. 

Ключові слова. Історична складова, водойма, загальнодержавного 

значення, місцевого значення. 

Потреба розвитку рекреаційних зон на  прибережній території постійно 

зростає. Особливо потребують розвитку прибережні території ландшафтів під 

охороною. Це зумовлено структурними змінами території міста, потреб його 

мешканців і супроводжується функціонально-просторовими перетвореннями 

природних та антропогенних компонентів у зоні його впливу на ландшафти під 

охороною. Процес перетворення вимагає ретельного вивчення, адже результат 

взаємодії природи, господарської та архітектурно-містобудівної діяльності 

людини є складовою досліджень теорії архітектури і містобудування. 

Цінність водних ресурсів полягає у їх позитивному впливі на процеси 

відновлення духовних та фізичних сил людини і зумовлює їх наявність майже в 

усіх напрямках рекреаційної діяльності. Потреба у прибережній рекреації на 

багато більше відчувається у містах – значних поліфункціональних центрах, що 

зосереджують в собі досить велику кількість об’єктів, які в свою чергу 

спричиняють негативні антропогенні перетворення природних компонентів. 

Історична місцевість має власну «особистість» та культурну ідентичність. 

Культурна спадщина відображає нашу громадську, національну айдентику. 

Вона формує уявлення про естетичні смаки та гармонію поколінь, програмує 

життєвий уклад, традиції та світогляд українців. Збереження та відродження 

матеріальної та нематеріальної культурної спадщини ґрунтується та засадах 

модернізації, регенерації та ревалоризації. Створення умов для розвитку 

ремесл, культурних традицій сприятиме збереженню історичної ідентичності. 

Засоби збереження культурно-історичної спадщини повинні бути пов’язані із 

елементами планування простору. Розвиток та популяризація знань про 

особливості конкретної історичної місцевості, консультування громадян щодо 

способів її збереження та відродження сформує усвідомлене ставлення до 
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спадщини. 

При проектуванні, оцінка композиції проводиться із засад естетичної 

цілісності, виразності та завершеності форми, виходячи з її доцільності в 

контексті культурної ситуації. Ландшафтно-композиційний потенціал ділянки 

визначається такими аспектами (рис. 1): 

₋ елементи рельєфу (схил, яр, пагорб, вершина, улоговина, обрив 

тощо); 

₋ зелені насадження (солітер, групи, гаї, масиви); 

₋ відкриті простори (галявини на яких розміщені просторові вузли); 

₋ видові перспективи та панорами; 

₋ унікальні елементи (історичні артефакти, елементи антропогенного 

впливу) 

₋ водойми (річки, озера, штучно створені ставки тощо). 

 
Рис. 1. Схема ландшафтно-композиційного потенціалу 

 

З метою визначення ландшафтно-композиційного потенціалу дендрологічних 

парків, що мають охоронний статус, було проведено аналіз 34  дендропарків 

загальнодержавного та місцевого значення за площею (малі               (до 10 га), 

середні (10–50 га), великі (50–150 га), дуже великі (понад 150 га)) (рис. 2–4); 

наявністю та видом водойм (рис. 5–7); історичною складовою (рис. 8–10); 

представленістю дуже великих дендропарків із прибережною територією та 

історичною основою (рис. 11).  

На основі проведеного аналізу встановлено, що серед досліджених дедропарків 

47 % мають площу до 10 га, 26 % – з площею від 10 до 50 га, по 12 та 15 % 

представлені – великі та дуже великі, що мають площу від 50 га і більше. 

Причому всі великі дендропарки з площею більше 150 га мають 

загальнодержавне значення, а малі за площею – переважно місцевого значення 

(рис. 2–4). Водойми є у 50 % дендрологічних парків, переважають штучні 

водоймища (71 %), їхня кількість більше зосереджена у дендропарках 
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Рис. 2. Розподіл дендрологічних парків за площею  

 

 
Рис. 3. Розподіл дендрологічних 

парків загальнодержавного значення 

за площею 

 
Рис. 4. Розподіл дендрологічних 

парків місцевого значення за 

площею 

 
Рис. 5. Представленість дендропарків з різнити видами водойм  

 
Рис. 6. Представленість 

дендропарків загальнодержавного 

значення, що мають водойму  

 
Рис. 7. Представленість 

дендропарків місцевого 

значення, що мають водойму  
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Рис. 8. Дендропарки, що мають історичну основу 

 
Рис. 9. Представленість 

дендропарків загальнодержавного 

значення, що мають історичну 

основу 

 

 
Рис. 10. Представленість 

дендропарків місцевого 

значення, що мають історичну 

основу 

 

 
Рис. 11. Представленість дуже великих дендропарків з прибережною  

територією та історичною основою 

загальнодержавного значення (44 %) (рис. 5–7). Однаковою кількістю 

представлені дендропарки загальнодержавного і місцевого значення, де є річка 

або озеро. Історичну цінність мають 32 % дендропарків, вони переважно 

загальнодержавного значення, 9 із 18, на відміну від дендропарків місцевого 

значення 2 із 16 (рис. 8–10). 

Таким чином, виявлено п’ять дендропарків у нашій країні, що мають 

ландшафтно-композиційний потенціал і відповідають одночасно трьом 
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критеріям, таким як є історична основа та прибережна зона, за площею 

перевищують 150 га. Це Державний дендрологічний парк «Веселі Боковеньки», 

Державний дендрологічний парк «Асканія-Нова», Державний дендрологічний 

парк «Тростянець» НАН України, Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» та Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України.  

Література 

1. Коптєва  Г. Л. Композиційне формування ландшафтного середовища міста. 

Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 70 с. 

2. Крижановська Н. Я., Вотінов М. А., Смірнова О. В. Основи ландшафтної 

архітектури та дизайну : підручник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. 348 с. 

3. Веркалець І. М. Принципи архітектурно-планувальної організації 

рекреаційних ландшафтів з урахуванням естетики природного довкілля» 

4. Воловик В. М. Ландшавтознавство: курс лекцій. Вінниця: Твори, 2018. 254 с. 

5. Носенко Г. А. Художній потенціал рельєфу як основа формування 

композиції міста: методичні вказівки до практичних занять. Київ: КНУБА, 

2012. 28 с. 

6. Природно-заповідний фонд України – [Електронний ресурс] – URL: 

https://pzf.land.kiev.ua/pzf9-15.html 

 

УДК 712.42  

  Анжела Андріївна Дзиба 

 НУБіП України, к.с-г.н., доцент; м. Київ,Україна  

Лариса Олександрівна Ковальчук 

  МЛТК, викладач; м. Малин, Україна  

Дмитро Іванович    Савченко 

НУБіП України, студент магістратури; м. Київ, Україна 

СУКУЛЕНТИ. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ 

Анотація. Стаття присвячена особливостям вирощування та догляду за 

сукулентами, які є одними з невибагливих рослин, проте для кращого їхнього 

розвитку слід дотримуватись правил догляду.  

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of growing and caring for 

succulents, which are one of the most undemanding plants, but the rules of care 

should be followed for their better development. 
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Сукуленти – це рослини, що мають спеціальні тканини для запасання 

рідини. До групи сукулентів входять такі   роди: Алое (Aloe), Кактус (Cactaceae), 

https://pzf.land.kiev.ua/pzf9-15.html


ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

228 

 

 

Каланхое (Kalanchoe), Будлея (Buddleja), Агава (Agáve) та ін. Всі вони 

запасають воду в листках або стеблах і мають механізми для захисту від втрати 

вологи [2].  

Під «технологією» ми розуміємо систему заходів, спрямованих на 

вирощування певних культур при невеликих затратах праці і низькій  

собівартості продукції. Технологія вирощування та догляду включає 

наступні заходи: підбір ґрунту та садивного матеріалу; обробіток ґрунту; 

висаджування; систему догляду за розвитком; захист рослин від впливу 

несприятливих умов [3]. 

Представники цієї групи рослин розмножуються  такими способами: насінням, 

листям і стебловими живцями. При попаданні на ґрунт частина рослини 

швидко і легко вкорінюється, і не потребує особливого догляду у порівнянні з 

дорослими рослинами [2]. У посадці сукулентів будь-яких видів слід 

дотримуватися правил, незважаючи на загальну невибагливість даних рослин: 

1. У разі розмноження листям, фрагментами розеток, стеблами та ін., 

потрібно спочатку близько трьох днів витримати відрізану частину в кімнаті. 

Далі фрагмент можна прикопати у горщику для подальшого проростання. 

2. Висаджувати рослину слід неглибоко, так, щоб третина листка, живця 

або фрагмента розетки була над поверхнею грунту, в іншому випадку живець 

може загнивати. 

3. Можна застосовувати   спеціальні   розчини  (Bona   Forte,   Pokon, 

«Гілея»), які будуть сприяти зміцненню кореневої системи, а також діяти як 

добриво, прискорюючи зростання і зміцнюючи стан рослини [7]. 

Систематизація інформації щодо правил вирощування, наведеної в різних 

джерелах, дозволила нам визначити наступні рекомендації: 

1. Ємність для висаджування повинна мати глибину не менше 3 см. 

2. Земля для сукулентів повинна бути легкою і порівняно бідною на 

поживні речовини [2]. В якості субстрату придатна ґрунтова суміш із садової 

землі (50%) та крупного піску (50 %). У ґрунт перед висіванням  насіння 

додається деревне вугілля, яке буде вбирати в себе зайву вологу, 

перешкоджаючи загнивання посівного матеріалу. 

3. Оптимальна температура для вирощування складає + 20 – +25℃. За 

умови висаджування восени або взимку, потрібно використовувати лампи для 

12-годинного світлового дня. 

4. Після досягнення рослинами розмірів близько 1 см їх пересаджують  в 

окремі ємності [7]. 

5. Слід уникати занадто великої кількості вологи. Полив потрібно 

здійснювати не частіше, ніж раз в три-чотири дні, або раз на тиждень [7]. У 

разі домашнього вирощування сукулентів слід розпочати обмежування у 

об’ємі поливу у жовтні–листопаді [4]. Велика кількість вологи сприятиме 

тому,  що рослини будуть швидко загнивати і гинути [7]. 
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6. Для сукулентів можна віддати перевагу пластиковим, деревяним та 

глиняним контейнерам. Останні будуть сприяти більш швидкому 

випаровуванню вологи. Також при виборі кашпо треба звертати увагу  на його 

розмір, адже рослини потребують простору для розвитку [7]. 

7. Затінення негативно позначається на зростанні сукулентів, однак в них є 

і певний рівень стійкості до нестачі сонця, який триває 2-3 тижнів [2]. 

Пересаджування рослин можна здійснити двома спобами. Перевалка – 

рослину поміщають в новий контейнер з грудкою ґрунту, в якій вона росла до 

цього. Повне очищення кореневища від ґрунту, видалення його пошкоджених 

частин. Чистку коренів проводять гострим ножем, зрізи         обов’язково 

обробляють     антисептиком [1]. Основний період пересаджування сукулентів – 

рання весна (коренева система більше розвивається вглиб, ніж в сторони). За 

умови пересаджування, рослину підкопують на відстані 5-7 см навколо та з 

невеликою кількістю землі рослина переноситься на нове місце зростання, у 

новий субстат [7]. 

Сукуленти, це рослини, які не потребують значного внесення в ґрунт 

додаткових поживних речовин. Однак, за умови підживлення слід 

використовувати спеціальні добрива і застосовувати їх у слабкій концентрації 

не частіше одного разу в 1,5-2 місяці [2]; для сукулентів найкраще придатні 

водорозчинні концентрати добрив або рідкі поживні речовини з великою 

кількістю калію та фосфору та невеликою добавкою азоту. Занадто висока 

доза азоту сприяє надмірному зростанню рослини, блокуючи при цьому його 

цвітіння та утворення воскового шару на листках [4]. Можна рекомендувати 5 

видів органічних підживлень для сукулентів: "Cacti", "Фертімікс Біогумус", 

"Комплексне органічне добриво", "Стимовіт", "Комплексне органічне 

добриво" [5]. Регулярний дренаж рослин – засіб боротьби проти гнилі [2]. У 

лікувальних цілях, і в цілях профілактики хвороб можна використовувати 

фунгіциди (Вітарос, Максим). Також використовуються інсектициди, але 

тільки рідкі, у слабкій концентрації. За умови, що  ґрунт повністю органічний, 

придатні спеціальні добрива для кактусів і сукулентів [6]. 

Отже, сукуленти є одними з невибагливих рослин: вони не потребують 

високого вмісту вологи та поживних речовин, мають певний рівень стійкості 

до нестачі сонця. Проте слід дотримуватись правил догляду за ними, щоб вони 

краще розвивались. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ТА СОРТІВ РОДУ PHLOX L. В ОЗЕЛЕНЕННІ 

 

Анотація. Стаття присвячена особливостям підбору асортимету 

рослин для різних типів квітників. Різноманітність забарвлень квітів 

представників роду Phlox L. надає можливість створення бордюрів, клумб, 

рабаток, масивів із застосуванням різних видів та сортів, а також 

поєднувати іх з іншими багаторічними трав’яними рослинами, а також 

чаганиками.  

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the range of plants' 

selection for different types of flower beds. The variety of flowers' colours of Phlox L. 

genus gives the opportunity to create curbs, flower beds, border beds, arrays using 

different species and varieties, as well as combine them with other perennial 

herbaceous plants and shrubs. 

Ключові слова: озеленення, забарвлення, суцвіття, декоративність, 

розмноження, флокси. 

Key words: landscaping, coloring, inflorescences, decorativeness, 

reproduction, phlox. 
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Види роду Phlox L. гарноквітучі багаторічні трав'янисті рослини, які 

відносяться до родини Polemoniaceae L., які дуже користуються популярністю. 

Завдяки різноманітності забарвлень, малюнка квіток, пишності суцвіть, 

приємного своєрідного аромату, тривалості цвітіння вони можуть бути 

віднесені до першокласних декоративних рослин. Здатність досить швидко 

розмножуватися  листовими та стебловими живцями, поділом кущів, а також 

відносна простота культури робить флокси незамінними в промисловому 

квітникарстві.  

У озелененні флокси почали застосовувати ще 300 років тому. 

Батьківщиною квітки – Північна Америка. У XVIII столітті вони потрапили до 

Європи, де за яскраві червоні квітки отримують назву «полум'я», що з грецької  

перекладається як «флокс». Для підбору різних типів груп використовують 

різноманіття сортів за термінами цвітіння, забарвленням, висотою. Також 

можна обрати сорти з безперервним цвітінням із середини липня до заморозків.    

Вибираючи, які саме сорти необхідно поєднати, звертають увагу на 

чотири головні деталі. Підбір проводять зважаючи на колір квітки. Вони 

можуть бути однотонні, або з поєднанням двух і більше кольорів. Також сорти 

розподіляються за відтінками (у вигляді плям, смужок, різних окантовок). За 

інтенсивністю забарвлення бувать ніжні, або насичені. Варто зазначити таку 

ознаку, як форма пелюсток (рівні, гофровані, хвилясті). Забарвлення квіток 

багатьох популярних сортів може сприйматися по-різному залежно від часу 

доби, кута падіння світла і його інтенсивності. Наприклад, квіти Phlox ‘Blue 

Paradise’ рано-вранці індигово-сині, а коли з'являється сонце, в них проступає 

пурпуровий відтінок. Але якщо на вулиці похмуро чи темніє, суцвіття знову 

стають синюватими. Однак увечері й у похмуру погоду суцвіття знову стають 

синюватими. Синіми до вечора стають і лілово-рожеві вдень квіти Phlox 

‘Lichtspel’.  Phlox ‘Hesperis’ нагадує бузок, а Ph. ‘Sherbet Cocktail' перший 

флокс, у забарвленні пелюсток якого, є жовтий колір. 

Низькорослі сорти флоксів (Ph. subulata 'Atropurpurea', Ph. amoena 

‘Variegata’, Ph.subulata ‘Emerald Cushion Blue’, Ph. subulata ‘Tellaria’, Ph.x 

stolonifera ‘Blue Ridge’, Ph. divaricate ‘Clouds of Perfume’, Ph. douglasii 

‘Zigeuner Blut’) застосовують для бордюрних посадок, а високорослі (Ph. 

paniculata ‘Zefir’, Ph. paniculata ‘Butonic’, Ph. paniculata ‘Brigadier’)  та 

середньорослі (Ph.paniculata ‘Rumjanij’, Ph. paniculata’Selena’, Ph. carolina ‘Bill 

Baker’) –  для декорування огорожі, невисоких стін або крутого схилу. 

Низькорослі і бордюрні сорти висаджують на відстані 35– 40 см, на 1 м² можна 

посадити 6–7 рослин. Середньорослі сорти заввишки 70–90 см висаджують 

через 50–55 см. Для високорослих флоксів висотою 100–150 см відстань між 

рослинами має бути не менше 60–70 см. Однак в кожному конкретному 

випадку це залежить від запланованої тривалості їх використання. 

Для створення красивого парадного квітника краще розмістити 
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середньорослі (Ph. paniculata ‘Border Gem’, Ph. paniculata ’Selena’, Ph. carolina 

‘Bill Baker’, Ph. maculata 'Schneelawine') або низькорослі сорти (Ph. drummondii 

'Tetra Riesen', Ph. divaricata L.) в центр композиції, а карликові висадити на 

передньому плані. З компактних, ґрунтопокривних видів та сортів найкраще 

створювати квітучі бордюри близько до зеленої зони або доріжки.   

Акцентно виглядає на зеленому газоні клумба виконана з сортів флоксів з 

однотонним рожевим забарвленням квітів (Ph. Paniculata ’Selena’, Ph. carolina 

‘Bill Baker’, Ph. amoena ‘Variegata’), блакитним (Ph. subulata ‘Tellaria’, Ph. 

stolonifera ‘Blue Ridge’, Ph. divaricate ‘Clouds of Perfume’), білим (Ph. maculata 

'Schneelawine', Ph. paniculata ‘Zefir’) або фіолетовим (Ph. paniculata ‘Border 

Gem’ Ph. drummondii 'Tetra Riesen', Ph. carolina L.), або їхнім поєднанням. 

Висадивши поруч смуги ґрунтопокривних сортів, можна тримати яскравий 

строкатий «килим» будь-якої форми і забарвлення.  

Для створення рокаріїв, міксбордерів, альпійськх гірок, кам’янистих 

терас,  в щілинах між камінням, на підпірних стінках або між плитами садових 

доріжок можна  використати такі види та сорти, як:  Ph. nana Nutt., Ph. amoena 

‘Variegata’, Ph. subulata L., Ph. subulata ‘Emerald Cushion Blue’, Ph. stolonifera 

‘Blue Ridge’, Ph. subulata ‘Tellaria’, Ph. douglasii ‘Zigeuner Blut’, Ph. nivalis Lodd. 

ex Sweet, Ph.kelseyi Britton, Ph. multiflora A. Nels., Ph. sibirica L. 

Отже, різноманітність забарвлень квітів флоксів дозволяє застосовувати 

їх як для створення великих одноколірних масивів, так і у гармонійно 

поєднувати з іншими багаторічними квітами та декоративними чагарниками. 

Флокси легко переносять пересадку навіть у період цвітіння. Це дозволяє 

порівняно короткі терміни створювати різні типи квітників.   
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МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ 

 

 Анотація. Ландшафтний дизайн називають одним із найбільш 

статичних видів мистецтва. Мода на оформлення ландшафту змінюється не 

так стрімко, як на одяг або, скажімо, автомобілі. Разом із тим, навіть у 

цьому консервативному напрямку регулярно виникають нові віяння і тренди. 

Що можна сказати про модні тенденції ландшафтного дизайну сьогодення?

 Ключові слова: ландшафтний дизайн, декоративний город, екосад, 

контейнерне рослинництво, високі грядки, сухий струмок.  

 Annotation.  Landscape design is called one of the most static arts. The 

fashion for landscaping is not changing as fast as for clothes or, say, cars. At the 

same time, even in this conservative direction, new trends and tendencies regularly 

appear. What can be said about the current trends in landscape design? 

 Key words: landscaping, ornamental garden, eco-garden, container crop 

production, high beds, dry stream. 

 Сучасність динамічна. Стрімкий прогрес та оновлення - невід’ємні 

супутники сьогодення. Бажання неповторності, своєрідності, автентичності та 

індивідуальності змушують спеціалістів ландшафтного дизайну слідувати 

сучасним віянням та вподобанням замовників.  

 Декоративний город. Останнім часом городні культури стають 

частиною гармонійних ландшафтних композицій. Мабуть, найочевиднішим 

прикладом такого декоративно-утилітарного симбіозу є клумба з декоративною 

капустою. Ця культура не вимоглива в догляді і відмінно почуває себе у 

квітнику з пізньої весни до перших заморозків. Ще один можливий варіант - це 

французький город, він не тільки допоможе виростити овочі та зелень для всієї 

родини, а й прикрасити ділянку. Сорти овочів і трав для такого городу 

підбираються так, щоб вони виглядали красиво на грядці [3]. 

 Нерукотворний сад. Пейзажний, або екосад не нове слово в 

ландшафтному дизайні. Але зараз акцентується навмисна недбалість і тренд - 

це природність. Щоб сад не виглядав рукотворним, у ньому повинні рости 

тільки місцеві рослини, тобто вони мають бути в своєму природному 

середовищі. Ідейним натхненником концепції садів нової хвилі став відомий 

дизайнер Піт Удольф. Крім природного вигляду такий сад передбачає мінімум 

зусиль для догляду. І дійсно, навіщо витрачати час на вирощування 

декоративних культур, які біологічно не належать до даної місцевості? Типовий 
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«удольфіанский» сад нагадує різнотравний луг [1]. 

 Цікавим варіантом оформлення буде сад у стилі кантрі. Він відрізняється 

строкатими плямами квітників, запашними чагарниками чубушнику та бузку, 

улюбленої старої лавочки під фруктовим деревом і соковитою зеленню 

сонячних галявин. Цей безтурботний і радісний стиль дарує елементи 

заміського життя, заспокоює душу і радує око. Такий садок з ошатним 

квітником і бджолами над фруктовими деревами буде кращим місцем для 

відпочинку, адже тут не потрібно щодня рихлити і поливати, стригти газон і 

формувати крони. 

 Контейнерне рослинництво.  У 2020 році практично кожна людина була 

вимушена проводити максимум часу вдома. Найбільш заповзятливі і творчі 

натури постаралися отримати від цієї ситуації максимум користі. Позначився 

такий режим і на трендах у фітодизайні: виріс інтерес до контейнерного 

рослинництва, а деякі виробники посадкового матеріалу навіть збільшили 

обсяги селекції плодоовочевих культур для контейнерного вирощування. 

Рослини в контейнерах підходять для озеленення будь-яких, навіть найменших 

ділянок, а ще усуваються обмеження щодо ґрунтових і кліматичних умов. До 

речі, саме завдяки мобільності і економічності цей спосіб озеленення став дуже 

популярний у Європі, а потім легко прижився на наших традиційних «6 сотках» 

[3]. 

 Високі грядки. Ідея малозатратного догляду простежується і в цьому 

тренді. Високі грядки набирають все більшої популярності. У них чимало 

переваг, і зробити їх не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. 

Перше, що потрібно зробити, це визначитися з матеріалом бортиків. Високі 

грядки споруджують як для плодоовочевих культур і зелені, так і для 

декоративних рослин. Основна ідея полягає в тому, що грядку «піднімають» 

над рівнем землі за допомогою спеціального короба. Його можна зробити з 

підручних матеріалів або купити готовий комплект для збірки в 

спеціалізованому магазині. Короби виготовляють із різних матеріалів: дерева, 

плетуть із лози, або соломи; створюють короби із цегли і каменю, вони 

довговічніші, але дорожчі. Дно короба дренують і вкривають захисною сіткою 

від гризунів. Зверху кладуть будь-яку органіку і присипають ґрунтовою 

сумішшю. Плюси таких грядок очевидні, крім оригінального зовнішнього 

вигляду у них є і агротехнічні переваги: ґрунт швидше прогрівається і 

повільніше віддає тепло, добрива не вимиваються, мульча не розноситься 

поривами вітру по ділянці [2]. 

 Сухий струмок. Це один із найпопулярніших сучасних інструментів у 

ландшафтному дизайні, у якому немає жодної краплі води, а лише каміння, яке 

імітує русло пересохлого струмка. Головна перевага цього «пікантного» 

елемента дизайну полягає в тому, що вирішуючи створити сухий струмок 

своїми руками на садовій ділянці, втілення ідеї не вимагає значних 
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матеріальних витрат. Цей часто використовуваний елемент декорування веде 

своє походження з піднебесної Японії [3]. 

 Сухі струмки обов’язково присутні на ділянках, де вода з будь-якої 

причини не може застосовуватися в якості елемента ландшафтного дизайну та 

декору. Його можна використовувати в якості дренажної системи: у такому 

випадку каміння потрібно закріпити на дні, щоб його не змило дощем 

(закріпити його можна, наприклад, бетонним розчином). У спекотні, посушливі 

дні струмок слід поливати водою, так як каміння сильно нагрівається, що 

згубно впливає на мікроклімат. На великій ділянці необхідно виконати монтаж 

системи поливу, особливо якщо на прибудинковій території є багато рослин, які 

потребують інтенсивного догляду [3]. 

 Курс на економічність. Оформлення будь-якої садово-паркової ділянки 

залежить від її розмірів, цілей і частоти використання. У моді сьогодні 

виключно природність, екологічність і відсутність химерності. Тренд на 

природність – загальна тенденція нашого часу, яка розвивається в різних 

напрямках дизайну. 

 Все більше людей зараз думають не тільки про красу, а й про користь для 

здоров’я від того, що їх оточує. У зв’язку з чим особливо затребуваними стали 

натуральні матеріали: дерево, камінь, галька, кора. Пластикові меблі або 

предмети з пластику, що імітують дерево або ж інші натуральні матеріали, вже 

не актуальні. До того ж у цьому мало сенсу: якісний пластик коштує майже 

стільки ж, як натуральні дерево і камінь. Це також означає практично повну 

відмову від хімічних пестицидів та інсектицидів на користь природних способів 

і засобів захисту садової екосистеми. 

 Трійка трендових рослин України.  Варто звернути увагу на рослини-

тренди, які найчастіше використовують під час озеленення та у ландшафтному 

дизайні на теренах України. Звичайно, це не змагання, але серед розмаїття 

декоративних рослин найбільше українці вподобали вічнозелену тую (Thuja), 

королеву квітів - троянду (Rosa) та екзотичну юку (Yucca). Ці рослини 

прикрашають вулиці, площі, майдани населених пунктів, їх можна побачити у 

скверах і парках; розкішно виглядають клумби за їх участю; вони є окрасою 

церков і монастирів. 

 «Все тече, все змінюється» («πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν μένει») [4], але прагнення 

краси – вічне! 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОГО САДУ 

ЯК ОБ’ЄКТУ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ 

 

Анотація. Проаналізовано наукові підходи до формування поняття 

«природний сад» зарубіжних і вітчизняних авторів від початку ХІХ ст. до 

сучасності. Систематизовано принципи формування природного саду як 

об’єкту ландшафтного дизайну в три основні категорії: екологічні, естетичні, 

технологічні. Виокремлено чотири типи садово-паркових ландшафтів для 

сучасного природного саду. 

Annotation. The scientific approaches to the formation of the concept of 

"natural garden" by foreign and domestic authors from the beginning of the 19th 

century to the present are analyzed. The principles of the formation of a natural 

garden as an object of landscape design are systematized into three main categories: 

environmental, aesthetic, technological. Four types of landscape gardening 

landscapes for a modern natural garden have been identified. 

Ключові слова: природний дизайн, екодизайн, екологічність, 

біорізноманіття. 

Key words: natural design, ecodesign, ecology, biodiversity. 

Високі темпи розвитку нових технологій та різка динаміка життя 

суспільства є характерними особливостями ХХІ ст., що призводить до 

погіршення соціальних і мікрокліматичних умов міського середовища. 

Сучасний ландшафтний дизайн прагне співпрацювати з природою, формуючи 

екологічно стійкі насадження, біологічно різноманітними, естетично 

привабливими, із низькими витратами на їх обслуговування.  

Практика фітогеографічного та екологічного озеленення поступово 

з’являлась і частково переривалась по мірі розвитку екологічної науки, 

політичних і соціальних рухів [10]. Питання термінології є досить мінливим. У 
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таблиці 1 проаналізовано різні підходи до визначення поняття «природний сад» 

від часів його виникнення до сьогодення.  

Перші приклади географічної посадки рослин відносяться до початку 

ХІХ ст. в епоху Еклектизму - напрямку в архітектурі, що домінував в Європі у 

1830-1890-ті роки. Творцем концепції «дикого саду» вважається Вільям 

Робінсон (1838–1935), який у 1870 році опублікував книгу «The Wild Garden». 

Ідеальний сад Робінсона [9] має приховувати свою рукотворність і зливатись із 

безмежним навколишнім ландшафтом. Рослини у ньому висаджуються 

відповідно до їх розташування в природі, наявні квітучі та екзотичні види, що 

вирізняли «дикий сад» від класичного пейзажного XVІІІ ст. 

Таблиця 1  

Наукові підходи до визначення поняття «природний сад» 
Автор Визначення поняття 

Зарубіжні автори 

Робінсон В.  

(1870)  

Дикий сад приховує свою рукотворність; рослини у ньому 

висаджуються відповідно до їх «різноманітним, нескінченним і 

мінливим» розташуванням у природі.  

Ланґе В. 

(1913) 

Біолого-фізіогномічний метод – добір рослин, включаючи екзотичні 

види, що підходять по фізіономії з природними рослинними 

асоціаціями, щоб надати пезажу найбільш характерного природного 

вигляду.  

Марінер Р.,  

Дреер Д.,  

Хюбнер К., 

 Хілл Л., Вурм Е. 

(2004)  

 

Природний ландшафтний дизайн – озеленення, що відображеає 

характер і дух природи в спроектованому ландшафті із розміщенням 

рослин у контексті угруповань, подібних до природних. Можуть 

формуватись виключно із місцевих видів або включати невеликий 

відсоток екзотичних рослин. 

Місцевий ландшафтний дизайн - озеленення тільки з використанням 

місцевих рослин. 

Вигідне озеленення - використання різних методів озеленення для 

досягнення різноманітних переваг (наприклад, зменшення витрат на 

обслуговування, зменшення стоку зливових вод, благоустрій 

ландшафту, збереження зникаючих видів тощо). 

Уінер Л. 

(2010) 

Природний дизайн - включення місцевих рослинних угруповань у 

спроектований ландшафт.  

Хоанг Л. Д.  

(2017) 

Натуралістичні сади черпають натхнення у лісах, луках, лісах чи 

пустелях своїм стилем посадки та колірною палітрою.  

Удольф П.  

(2020) 

 

Натургарден – створення простору, максимально наближеного до 

дикої природи, без стрижених кущів, складних декоративних 

композицій та штучних матеріалів.  

Сади «Нової хвилі» – техніка влаштування саду із рослин дикої природи 

різної фактури, які гармонійно доповнюють одна одну. 

Вітчизняні автори 

Рубцов Л.І.  

(1977) 

Екологічний принцип добору рослин – врахування впливу зовнішніх 

умов зростання, в яких сформувався рослинний вид. 

Фітоценотичний принцип добору рослин – врахування взаємовпливу 

рослин, що формують рослинне угруповання. 
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Крижановська Н.Я., 

Смірнова О.В.  

(2019) 

Екологічний дизайн (екодизайн) – це область комплексної архітектурно-

дизайнерської діяльності, яка прагне до реалізації в проектованих 

об’єктах зближення вимог природного середовища та культури, що 

викликає необхідність врахування цінностей, допустимих попередніми 

показниками людей в сфері взаємовідносин людини і природи. 

Друга велика хвиля екологічних садів була спрямована на просвітництво 

широкому загалу. У другій половині ХХ ст. суперечки використання 

екологічних насаджень були зосереджені переважно в питаннях формування та 

обслуговування, і навіть цілісності стосовно місцевих і екзотичних видів [10]. 

Так, наприклад, американець Йенс Дженсен (1860-1951) і німецький 

ландшафтний архітектор Алвін Зайферт (1890-1972) виступали проти 

використання чужоземних рослин, оскільки вони можуть викликати проблеми в 

майбутньому [9]. 

Сьогодні популярним став термін «природний сад» (naturgarden), що 

пов’язаний із голландським ландшафтним дизайнером Пітом Удольфом. Піт 

продовжує ідеї ірландця Вільяма Робінсона [6], додавши до них ще більше 

свободи природі та, поставивши на перше місце природну форму та структуру, 

а на друге – колір. Натуралістичні сади черпають натхнення у лісах, луках чи 

пустелях своїм стилем посадки та колірною палітрою. Дикий сад може 

відчуватися як тінистий лісовий куточок із великою кількістю папоротей, 

чагарників та лісових квітів або залитий сонцем оазис, наповнений 

маловодними рослинами [3]. 

Сучасна концепція формування природного саду базується на трьох 

групах основних принципів: екологічні, естетичні, технологічні (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепція влаштування природного саду 

Природний сад передбачає неформальні природні посадки, спокійну 

кольорову палітру, плавні межі, мінімалістичний декор та натуральні 

матеріали. Із шести виділених Рубцовим Л.І. садово-паркових типів 
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ландшафтів [1] до природного саду можна віднести три: лісовий, лучний, 

альпійський. Як перехідний тип між лісовим і луговим, нами ще виокремлено 

узлісся. Приклади сучасного досвіду природних садів різних типів наведено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Аналіз досвіду формування природних садів 
Тип 

природного 

саду 

Назва об’єкту, місце 

розміщення 
Загальний вигляд Загальна характеристика 

Лісовий  

 

Сад Джеймса Голдена 

«Занедбаний ліс», 

Federal Twist в Нью-

Джерсі, США [4] 

 

Добір рослин до існуючих 

густих заростей Juniperus 

virginiana та інвазійної 

мультифлори на важкому, 

вологому та глинистому 

грунті. 

Луговий 

Заповідник Пенсторп 

та сади дикої природи, 

в Пенсторпі, Норфолк, 

Англія [5] 

 

Сад «Нової хвилі» дизайну 

Піта Удольфа. Ефект дикого 

пейзажу в стилі лук, який 

долає розрив між 

природним заповідником і 

мальовничим садом. 

Узлісся  

Вілтон, округ Ферфілд, 

штат Коннектикут, 

США [8] 

 

Автор Ларрі Уінер. 

Перехідні зони між лісом і 

відкритим ландшафтом, що 

складаються з трав'янистих 

багаторічників, деревних 

чагарників і ліан.  

Альпійські 

луки 

Вілла Райценштайн, 

Штутгарт, 

Німеччина [7] 

 

Оновлені посадки у 2013-

2017 рр. із аборигенних 

дикорослих рослин та 

природоохоронні заходи  

сприяють біорізноманіттю 

диких бджіл (97 видів). 

 

Збереження існуючого ландшафту є основною передумовою влаштування 

природного саду. Для візуальної зміни рельєфу слід застосовувати прийоми 

моделювання його обрису (підсилення, повторення, нівелювання), 

використовуючи різні життєві форми рослин [2]. 

Висновки. Природні сади вимагають ретельного планування, реалізації, а 

також подальшого догляду. У природному саду основна увага приділяється 

біологічній різноманітності та екологічній стійкості, що базуються на трьох 

принципах його формування – екологічному, естетичному та технологічному. 

Від саду в класичному розумінні даний тип відрізняється: динамічністю та 

вільністю планування; використанням місцевих видів рослин; природністю 

поверхонь. Природне озеленення поширюється на широкий спектр методів 
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озеленення, які допомагають зберегти особливості природного ландшафту. 
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Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

 

АНАЛІЗ СКЛАДУ НАСАДЖЕНЬ ЛАНДШАФТНОЇ ДІЛЯНКИ 

НАВКОЛО СТАВУ ЛАЗНЕВИЙ В ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» 

НАН УКРАЇНИ  

 

Наведено результати подеревної інвентаризацій насаджень на ділянці 

Східної балки навколо ставу Лазневий у дендропарку «Олександрія», 

проведено таксономічний аналіз  дендрофлори, розподіл за життєвими 

формами, встановлено вікову структуру насадження.  

Ключові слова: ландшафтна композиція, насадження, деревна 
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рослинність, дендропарк. 

The results of the inventory of plantations on the section of the Eastern Beam 

around the Lazneviy Pond in the Alexandria Arboretum are shown. The taxonomic 

analysis of dendroflora is carried out, it is distributed on life forms, the age structure 

of planting is established.  

Key words: landscape compositions, plantations, woody plants, arboretum. 

За понад 200-річний період свого існування, територія державного 

дендрологічного парку «Олександрія» НАН України зазнала  природного і 

антропогенного впливу, що стало причиною суттєвих змін паркових 

ландшафтів порівняно з первинним виглядом. На теперішній час досліджувана 

ділянка, яка займає південну частину Східної балки навколо ставу Лазневий, 

зазнає значного впливу природних факторів – змінилися контури балки, 

посилилася ерозія схилів.  

Архівні матеріали щодо видового складу насаджень на досліджуваній 

території майже відсутні.  За старовинним планом парку (1858 р.) на лівому 

березі Східної балки знаходилися, головним чином, хвойні породи. Залишками 

цих насаджень є 10 двохсотрічних екземплярів сосни звичайної (Pinus sylvestris 

L.) та 5 – модрини  європейської (Larix decidua Mill.). На правому схилі Східної 

балки знаходилися листяні насадження, з головною породою – дубом 

звичайним (Quercus robur L.) [1].  

З 1917 до 1946 рр. парк зазнав суттєвих змін: зруйновано архітектурні 

споруди, а разом з цим змінився видовий склад насаджень біля них. Під час 

війни було вирізано значну частину цінних насаджень, а на вільних місцях 

масово виріс самосів аборигенних деревних порід. На карті 1946 р. видно, що 

на досліджуваній території хвойні насадження перетворились у мішані 

насадження паркового типу, а дубові – у листяні насадження паркового типу.  

Дослідженнями, проведеними на початку ХХІ ст., було встановлено, що 

головним типом сучасного ландшафту дендропарку «Олександрія», як і раніше, 

залишається лісовий. Проте, якщо в історичному минулому насадження були 

представлений переважно Quercus robur, то в теперішній час більшу половину 

цієї території займають самосійні види деревних малоцінних листяних порід. 

Тож, інвентаризація сучасного стану насаджень частини Східної балки з метою 

визначення шляхів з їх подальшої оптимізації є актуальним питанням. 

Метою наших досліджень було вивчення визначення сучасного складу та 

стану насаджень на досліджуваній території та пропозиції щодо їх оптимізації. 

Інвентаризацію деревних насаджень здійснювали під час натурних 

обстежень та польових маршрутних досліджень. Визначення таксономічного 

складу деревних рослин проводили за «Дендрофлорою України» М. А. Кохна 

[2]. Латинські назви таксонів уточнювали зі списком «The Plant List» [3].  

Результати інвентаризації ділянки навколо ставу Лазневий вказують, що 

деревні насадження представлено 151 екземплярами дерев. Найбільша частка у 
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складі насаджень припадає на граб звичайний (Carpinus betulus L.) – 38 екз. (d = 

10–32 см,  h = 5–20 м). Наступними видами за кількістю є: клен гостролистий 

(Acer platanoides L.) – 21 екз.  (d  = 18–91 см, h = 13–31м; ясен звичайний 

(Fraxinus excelsior L.) – 18 екз. (d = 24–110см, h =  22–34м); липа серцелиста 

(Tilia cordata Mill.) – 11 екз. (d = 22-54 см, h = 16-28 м); клен польовий (Acer 

campestre L.) – 8 екз., (d = 10-38 см, h = 16-28 м);  ялиця біла (Picea abies (L.) 

Karst.) – 7 екз. (d = 8-32 см, h = 5-20 м). Інші присутні види представлені 

меншою кількістю екземплярів.  

Крім дерев на ділянці зростають 10 кущів ліщини звичайної (Corylus 

avellana L.), 4 куртини з ялівця козацького (Juniperus sabina L.), велика куртина 

сумаху пухнастого (Rhus typhina L.), на західному схилі берега ставу Лазневий 

зростає куртину с. пухнастого ф. розсіченолиста ‘Laciniana’. 

Таксономічний аналіз показав, що на ділянці біля ставу Лазневий зростає 

20 видів та 1 форма деревних рослин, які належать до 2 відділів – Pinophyta (4 

види з 2 родин та 4 родів) та Magnoliophyta (16 видів з 11 родин та 14 родів). 

Найбільшою кількістю видів представлені родини: Pinaceae та Betulaceae 

по 4 роди. Найбільшою кількістю рослин представлені роди: Carpinus (38 

дерев), Acer (31 дерево), Fraxinus (18дерев), Tilia(11 дерев).  

Аналіз вікової структури насаджень дослідженої території дозволив 

виділити 4 вікові групи деревних рослин. Перша група – рослини віком до 20 

років, друга – 21-60 років, третя – 61-99 років, четверта 100 і більше років 

(старовікові). У відсотковому співвідношенні кількість деревних рослин за 

віковими групами розподілено наступним чином: до першої групи віднесено 25 

% рослин, до другої – 53 %, до третьої – 15 %, до четвертої – 7 %. Група 

старовікових дерев представлена видами: Quercus robur (2 екз.), Fraxinus 

excelsior (2 екз.), Pinus sylvestris (1 екз.), Larix decidua (1 екз.), Populus x 

canescens (1 екз.).  
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  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  В Г.НУР-

СУЛТАН САРЫАРКИНСКОГО РАЙОНА  
 

РЕЗЮМЕ 

Приведена оценка состояния зеленых насаждений города Нур-Султан, 

основанная  на  учете  средневзвешенного  показателя  состояния  

составляющих. Результаты мониторинга  являются  основой  для  разработки  

стратегии  озеленения  города  и определения приоритетов в ведении зеленого 

хозяйства всех типов озеленительных территорий.   

RESUME 

An  assessment  of  the  state  of  green  spaces  of  the  city  of  Nur-Sultan Astana,  

based  on  the weighted average index of the state of components. The monitoring 

results are the basis for the development of urban greening strategies and priorities 

in the conduct of all types of green economy greening areas. 

Ключевые слова: мониторинг, зеленые насаждения; скверы;   экологическая 

оценка 

Key words: monitoring, amenity stands,  squares,  environmental assessment 

Зеленые насаждения в городских условиях, аккумулируя различные 

токсичные газообразные вещества промышленных выбросов,  снижая  уровень 

шума,   имеют важное экологическое и эстетическое значение,  благотворно  

влияют  на  состояние  человека.   

Факторами  дестабилизации  состояния  и  нарушения  полезных  функций 

зеленых  насаждений  города  Нур-Султан  являются  природные  и  

антропогенные факторы, отрицательное влияние оказывают насекомые- 

фитофаги и болезни, ослабляя их или же приводя отдельные деревья и 

кустарники к гибели. В условиях городской среды  факторы неблагоприятного 

воздействия  действуют в комплексе  и  оказывают  постоянное  негативное  

влияние  на  жизнедеятельность растений  и приводят к преждевременному  

отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости.   

К естественным факторам  относится то, что территориально город рас- 

положен в степной зоне, в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей с резко  

континентальным  климатом,  отличающимся  значительным  дефицитом 

влажности, суровыми малоснежными и продолжительными зимами, сильными 
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ветрами и резкими сменами температур в пределах суток  [1].  

К факторам антропогенного характера  неблагоприятно воздействующих на 

зеленые насаждения города Нур-Султан относятся следующие: запыленность и 

загазованность атмосферы; загрязнения  грунтовых вод и нарушение их 

естественного  водного  режима;  высокая  плотность  коммунальных  

сооружений, расположенных  в  корнеобитаемом  слое;  освещение  города  в  

ночное  время;  механические повреждения корней, стволов и крон деревьев, 

загрязнение городских  почв  строительным  мусором,  битумно-асфальтовыми  

смесями.  Одной из главных причин является  засоление почв. 

Для получения объективной информации о состоянии озеленительных  

насаждений города Нур-Султан  проводится  регулярный мониторинг. 

Своевременная информация о состоянии  насаждений и факторах 

неблагоприятного воздействия  позволит локализовать очаги вредителей и 

болезней на ранних  стадиях  и  принять  меры  по  поддержанию  устойчивости  

насаждений  в  начальном периоде их ослабления. Выращивание зеленых 

насаждений возможно только при соблюдении рационального комплекса 

интегрированных систем защиты. 

  Оценка зеленых насаждений   сквера «Новая площадь»  в г. Нур-Султан 

Сарыаркинского  района проведена по Методике оценки экологического 

состояния зеленых насаждений общего пользования. По результатам 

мониторинга получена  информация о видовом составе растительности, 

качественном состоянии  деревьев, кустарников, живой изгороди, газонов и 

цветников,  определена комплексная экологическая оценка зеленых 

насаждений (ККЭО)  [2,3,4],   даны рекомендации ведения хозяйства по 

улучшению их декоративного состояния [5].   

        Сквер «Новая площадь»   занимает компактную территорию,  служащая 

для повседневного кратковременного отдыха населения и транзитного 

пешеходного движения.  

         Почва сквера темно-каштановая суглинистая нарушенная. Грунтовые 

воды находятся на глубине l,4 м (залегание верховодки).     

           В таблице   приведены биометрические показатели и сохранность 

древесных и кустарниковых пород, произрастающих  в сквере. Посадка 

крупномерных саженцев  проводилась  с комом.    

          Из данных таблицы  видно, что состояние посадок в 2021 году 

сохранилось на уровне 2020 года. Интегральная оценка древесной 

растительности на объекте определена 2,0 балла (ослабленное состояние).    

Кроме древесной растительности в сквере были обследованы живая 

изгородь  и  цветочные клумбы. Живая изгородь по состоянию в среднем 

оценена в 1,0 балл:  живая изгородь в составе, которой высажен вяз, имеет 

состояние хорошее – 1 балл, справа живая изгородь из вяза – состояние 

угнетенное, в местах, где изгородь изреженная, листва пожелтевшая, 
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необходимо провести подкормку минеральными удобрениями – 2,0 балла. 

Живая изгородь из миндаля горького изреженная – 2,0 балла.  Средний балл по 

состоянию живой изгороди – 1,5,  газонной  травы  -  1балл,   клумб  -1,0 балл, 

декоративность высокая. 

 Таблица   

Сохранность  и биометрические показатели древесно-кустарниковой 

растительности сквера «Новая площадь» 

 
 

 

Порода 

 

 

 

Сохранность по 

годам, % 

Средняя высота, м 

 

Текущий 

прирост по 

высоте, м 

 

Диа-

метр на 

высоте 

1,3 м, см 

 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

 

Ель сибирская 

(Picea abies L.), 

75,3 75,3 5,8±0,3 6,0±0,3 0,2±0,05 9,9±0,4 

Клён татарский 

 (Ácer tatáricum L.) 

50,0 50,0 4,5±0,2 4,7±0,2 0,2±0,09 5,1±0,1 

Яблоня сибирская 

(Malus baccata L.Bor

kh), 

78,9 78,9 5,4±0,1 5,8±0,1 0,5±0,01 5,1±0,5 

Береза повислая 

(Betula pendula 

Roth.)   

61,4 61,4 5,3±0,3 5,5±0,3 0,2± 0,02 5,6±0,4 

Черёмуха 

обыкновенная 

(Padus avium Mill.) 

73,9 73,9 2,8±0,1 2,8±0,1 0,2±0,01 2,8±0,2 

Ива узколистная, 

кронированная 

(Salix alba L.),   

100,0 100,0 3,3±0,1 3,5±0,2 - - 

 

   Коэффициент комплексной экологической оценки всей растительности 

на объекте:  ККЭО = (2,0х1 + 1,5х0,4 +1,0х0,2 + 1,5х0,1) / 1,7 = 1,7. 

  Расчеты ККЭО показали, что интегральная оценка состояния сквера, с 

учетом древесной растительности, состояния газонов и клумб равна 1,7. Объект 

определяется как ослабленный. За объектом необходимо вести постоянный 

контроль.  

            Рекомендуемые мероприятия в сквере следующие:  провести 

мелиоративные  мероприятия, заключающиеся во внесении минеральных, 

органических удобрений,  стимуляторов  роста.    Произвести обрезку сухих  

веток,   улучшить уход за газонами, контролировать обрезку живой изгороди. 

           Своевременное  выявление  ослабления растений на городских объектах 

позволяет проводить профилактические мероприятия,  направленные на  

повышение устойчивости существующих зеленых насаждений города.  

http://www.pharmspravka.ru/entsiklopediya-lekarstvennyih-rasteniy/lekarstvennyie-rasteniya-ch/cher-2.html
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ОЦІНКА СТАНУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

 

Анотація. Наведено результати досліджень натурних обстежень 

сучасного стану зелених насаджень, рівень декоративності та санітарний 

стан рослин житлових комплексів Голосіївського району міста Києва, а саме 

«Park Avenue VIP», «Амурський» та «Голосієво». 

Ключові слова. декоративність, деревні рослини, насадження, 

озеленення житлового комплексу, оцінка  

Key words: decorative, woody plants, plantings, landscaping of the residential 

complex, evaluation  

Для успішного вирішення всіх взаємопов'язаних проблем планування, 

забудови та добудови населених пунктів необхідний комплексний аналіз для 

забезпечення найкращого обслуговування населення та економії архітектурно-

планувальних рішень всіх видів міського будівництва з урахуванням 

перспектив його розвитку.  

Обстеження та інвентаризацію зелених насаджень житлових комплексів 
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здійснювали за загальноприйнятими методиками [1, 2].  

Житловий комплекс «Park Avenue VIP» відноситься до елітної категорії 

житла, ЖК «Амурський» до житла комфорт-класу, ЖК «Голосієво» до житла 

бізнес-класу.  

На території житлового комплексу «Park Avenue VIP» висаджено 21 вид 

деревних рослин, з них 2 таксони шпилькових і 19 – листяних загальною 

кількістю 168 екземплярів. Чагарники представлено 17 видами, з них 7 

шпилькові, 10 – листяні, загальна кількість рослин на території становить 1593 

екземпляри.  

На території житлового комплексу «Амурський» висаджено 5 видів 

дерев, з них 2 таксони шпилькових і 3 – листяних загальною кількістю 49 

екземплярів. Чагарників 6 видів, з них 1 шпильковий, і 5 – листяні, загальна 

кількість рослин на території становить 296 екземплярів. Насадження 

розміщені щільно, але продумано, сформовані декоративні композиції з 

використанням декоративних форм деревних рослин, композиції яскраві, але 

акуратні. 

На території житлового комплексу «Голосієво» висаджено 18 видів 

деревних рослин, з них 3 таксони шпилькових і 15 – листяних загальною 

кількістю 138 екземплярів. Чагарників 15 видів, з них 1 вид шпилькових і 14 – 

листяних, загальна кількість рослин на території становить 296 екземпляри. 

Висновки. Асортимент деревних рослин насаджень житлових комплексів 

елітного та бізнес класів, не залежно від площі території, майже однаковий за 

кількісними і декоративними показниками, асортимент насаджень житлового 

комплексу комфорт класу менший, але характеризується високими 

декоративними якостями, територія озеленена рівномірно. Деревні рослини 

характеризуються високим рівнем декоративності, викликають у масового 

спостерігача велике емоційне відчуття, захоплення. Окремі екземпляри 

деревних рослин мають ознаки ураження шкідниками та збудниками хвороб, а 

тому характеризуються нижчим ступенем декоративності. 
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ВІДНОВЛЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИВЧЕННЯ: ПРОЄКТ ОПТИМІЗАЦІЇ 

(ЗМІНИ) СТАТУСУ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА «ШАМРАЄВА ДАЧА» 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО ЛМГ 

 

Керуючись чинним законодавством України з метою оптимізації статусу 

заповідного урочища «Шамраєва дача» та запобігання майбутнім 

пошкодженням біотопів урочища від інтенсивних пожеж було надано 

альтернативний проект оптимізації заповідного урочища. Також в 

удосконаленню структури можливого парку шляхом нівелювання існуючих 

невідповідностей та  розмежування території на декілька типів зональних 

природних комплексів та визначенні у положенні, можливості проведення 

комплексу науково-обгрунтованих лісогосподарських заходів для вивчення 

постпірогенних сукцесій, розвитку пірофільних видів, особливостей 

лісорозведення та лісовідновлення у степу, а також для дослідження у 

напрямку створення пожежостійких насаджень та досліджень щодо критеріїв та 

індикаторів пожежостійкості у степових насадженнях. На ділянках, 

несприятливих для лісовідновлення, доцільно  виключити господарську 

діяльність та, територію залишити безлісною для відновлення локальної 

степової рослинності та подальшому дослідженню таких ділянок. 

Ключові слова: ландшафтні пожежі, заповідні території, регіональний 

ландшафтний парк, пірологічні дослідження. 

Урочище «Шамраєва дача» відповідно до статті 30 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України» має статус заповідного урочища, на його 

території заборонено будь-яку господарську діяльність,  тому виникають 

складнощі з ліквідацією наслідків лісових пожеж та проведення комплексу 

протипожежних профілактичних заходів із недопущення виникнення 

повторних катастрофічних пожеж, ризик яких неухильно збільшується за умов 

зволікання з проведенням господарських заходів (великі літні та осінні пожежі 

2020 року на Луганщині). Адже у загиблих та усихаючих насадженнях 

прослідковується швидке накопичення лісових горючих матеріалів за рахунок 

опаду хвої, гілок крони, а з часом і вивалювання стовбурів дерев. За 

попередніми оцінками стовбури дерев у сухих умовах Степу будуть 

розкладатися впродовж 20-30 років, зміна екологічних режимів на таких 

ділянках призведе до домінування у надґрунтовому покриві злакової 

рослинності, що в свою чергу призведе до зміни пожежних режимів території. 
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Так, найбільші ризики пожеж будуть ранньою весною та у кінці літа початку 

осені, що повязано з проходженням фенологічних фаз переважаючою 

рослинністю – травостоїв. За таких умов, характерні загалом для регіону, 

рухливі трав’яні пожежі, у випадку поширення їх на територію Шамраєвої Дачі 

та участі у горінні залишків мертвих деревостанів, швидко 

трансформуватимуться у стійкі низові пожежі сильної інтенсивності, з високим 

ризиком виникнення верхових пожеж.  

Необхідність зміни статусу урочища також обумовлена 

диференційованими потребами в охороні та управлінні листяними лісами 

урочища, заболочених місцевостей, луків, степових ділянок і штучними 

насадженнями сосни, що охоплюють всю територію урочища. Ця необхідність 

стала очевидною після інтенсивних пожеж на майже всій території урочища в 

жовтні 2020 року (рис.1).  

   
Рис.1. Індекси вегетації на ділянках у Шамраєвій Дачі до 

пошкодження пожежею (ліворуч) у травні 2021 (у центрі) та червні 2021 

року (праворуч) 

Листяні та соснові насадження Шамраєвої дачі утворюють щільну 

мозаїку, тому змінити межі урочища таким чином, щоб виключити знищені 

насадження, практично неможливо. Тому, було запропоновано оптимальне 

рішення щодо зміни статусу заповідного урочища «Шамраєва дача» на 

регіональний ландшафтний парк «Шамраєва дача»  із детально прописаним в 

положенні розмежуванням режимів. З цією метою було проведено 

класифікацію насаджень на рівні таксаційних виділів за: созологічною 

цінністю, ступенем пошкодження та санітарним станом (за індексами вегетації 

– NDVI; та наземне обстеження репрезентативних ділянок з повним 

оцінюванням санітарного стану та рівнів пошкодження). Природоохоронна 

цінність кожної з ділянок визначалася за допомогою бальної оцінки попередньо 

визначених індикаторів (склад насадження, вік, гігротоп, трофотоп, 

походження деревостану, наявність рідкісних та зникаючих видів флори та 

фауни). 
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Таким чином запропоновано проект функціонального зонування території 

регіонального парку «Шамраєва Дача» (рис. 2) 

Таким чином до 

заповідної зони віднесено 

лісові масиви, які 

одночасно відповідали 

наступним критеріям: 

найвищі показники 

созологічної цінності, 

кращий санітарний стан, 

потенціал до 

самовідновлення шляхом 

природного поновлення, 

найнижча ступінь 

пошкодження, наявність 

виявлених рідкісних та 

зникаючих видів, 

монолітність (близкість 

розташування відносно інших кварталів, що увійшли до проектної заповідної 

зони). Переважно сюди увійшли квартали з переважанням листяних лісів, 

заболочених та лучних ділянок.  

Під зону регульованої рекреації запроектовано квартали, які 

характеризуються сильнішим пошкодженням, меншою життєздатністю та 

меншою природоохоронною цінністю. У цих кварталах необхідним є 

проведення вибіркових та суцільних санітарних рубок, та заходів сприяння 

природному поновленню у листяних колках, що знизить рівень пожежної 

небезпеки до прийнятного рівня.  

Під господарську зону запроектовано квартали які характеризуються 

значним пошкодженням (переважно ділянки пошкоджені верховою пожежею 

та низовою пожежею сильної інтенсивності) пошкодженням, незначним 

потенціалом до відновлення та найменшою природоохоронною цінністю.  

У кварталах, що увійшли до господарської частини для насаджень 

(соснові монокультури на різних стадіях усихання) варто забезпечити 

можливість проведення особливих методів ведення господарства направлених 

на забезпечення підвищення пожежної стійкості: заходи з управління горючими 

матеріалами, проведення рубок формування та оздоровлення (формування 

вертикальної та горизонтальної структури деревостанів, яка забезпечить 

пожежостійкість, система заходів для формування «затінених розривів» тощо), 

можливість проводити контрольовані пали. Також доцільним є формування на 

місті соснових насаджень мозаїчних ділянок різного цільового призначення: 

степових ділянок з псамофітною рослинністю та невеликих куртин сосни (це 

 
Рис. 2 Проєкт функціонального 

зонування території регіонального парку 
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забезпечить зниження ризиків появи верхових пожеж у майбутньому).  

Зважаючи на це запроектований регіональний парк міг стати  першим в 

Україні спеціально утвореним парком для вивчення всього комплексу 

пірологічних напрямків південного сходу України: екології вогню, горючих 

матеріалів, поведінки вогню, лісовідновлення згарищ тощо. Це підвищить 

цінність цього об’єкта не лише у контексті природоохоронної справи, але й 

дасть поштовх для  започаткування сучасних досліджень та формування 

бачення системи охорони лісу від пожеж для даного регіону. Десятки 

напрямків досліджень можуть проводитися на даній території: вивчення 

постпірогенних сукцесій та біорізноманіття у степовій зоні; різних способів 

лісовідновлення, вивчення можливості використання природного поновлення, 

дослідження вогнестійкості, оцінювання та моделювання запасів комплексів 

лісових горючих матеріалів, розробка моделей лісових горючих матеріалів для 

умов степу України, оцінювання пожежної небезпеки степових ландшафтів, 

формування пожежостійких лісів за допомогою лісівничих заходів тощо. 

Окремі листяні колки у зоні регульованої рекреації та господарської 

частини, мають отримати додатковий охоронний статус. Пропонуємо виділити 

їх як особливих захисних лісових ділянок (ОЗЛД) згідно з «Порядку поділу 

лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок».  

Тому  на наш погляд, було б доцільним змінити статус заповідного 

урочища «Шамраєва дача», на регіональний ландшафтний парк, з повним 

заповіданням байрачних лісів, листяних колків, боліт і озер тощо і створенням 

господарської буферної зони з соснових насаджень. Це дозволить ефективно 

забезпчити ліквідацію наслідків згарищ та провести комплекс протипожежних 

заходів для забезпечення прийнятного рівня пожежної безпеки на цій території 

та недопущення повторних катастрофічних пожеж. Доцільним є створення 

буферної зони з мозаїчним розміщенням штучних насаджень сосни та степових 

ділянок, які є набагато стійкішими до пожеж. 
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ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВЕ GINKGO BILOBA L. –  ЗНАЧЕННЯ ТА 

ІНТРОДУКЦІЯ, ЗОКРЕМА В УМОВАХ ТЕРИТОРІЇ МАЛИНСЬКОГО 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 

Анотація. Проведені дослідження історії виду, його значення та  
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інтродукція Ginkgo biloba L. Особливості  інтродукції в умовах території 

Малинського фахового коледжу. 

Abstract. Studies of the species' history, its significance and Ginkgo biloba L. 

introduction were conducted. Features of introduction on the territory of Malyn 

Applied College. 

Ключові слова: гінкго дволопатеве, інтродукція, відкрите та закрите 

середовище. 

Key words: Ginkgo biloba, introduction, open and closed environment. 

 Стрімкий розвиток цивілізації ставить людство на межі глобальної 

екологічної катастрофи, що зумовлено техногенним впливом на навколишнє 

середовище. Особливу небезпеку це явище має на  рослинний покрив. У 

примноженні, збільшенні видового різноманіття та збережені генофонду 

рідкісних, зникаючих видів рослин значну роль відіграє  інтродукція рослин 

(від лат. introductio – впровадження) – впровадження видів або сортів рослин у 

місцевості, де вони раніше не зростали [9]. Такий термін вперше застосував В. 

П. Валуєв. Інтродукція рослин, з часом, все більше і більше стає важливим 

фактором впливу людини на довкілля.  

 Великий інтерес для інтродукції рослин отримав реліктовий вид 

третинного періоду гінкго дволопатевий Ginkgo biloba L. [1,8]. 

 Назва гінкго походить від неправильної транскрипції японської назви Інь-

Кво (сріблястий плід), а епітет білоба відноситься до дволопатевої форми листя; 

Англійська назва «maidenhair tree» пов’язана з подібністю форми листя та 

жилок до папороті дівочого [3].  Японці називали ці дерева срібними 

абрикосами та вирощували їх у садах, навколо буддійських храмів. Священні 

насадження гінкго були також в Китаї і Кореї, де його культивували з 

незапам’ятних часів завдяки чому, можливо, гінкго зберігся до наших часів. За 

даними Л. І. Рубцова, в Китаї, Японії і Кореї були виявлені декілька природніх 

місцезнаходжень гінкго, зокрема в рощі Мемушане, біля гори Ханчжоу [2]. В 

Китаї, Японії і Кореї відомо багато екземплярів гінкго, вік яких перевищує 1000 

років, а деякі доживають до 2000 років. Його вважають «сучасником 

динозаврів», «живим викопним» через безперервне існування виду протягом 

270 мільйонів років без змін і тому, що він є найстарішим деревом у світі, у 

якого немає живих родичів. Його зв'язок з іншими рослинами невизначений. В 

результаті його класифікують у власний відділ: Ginkgophyta, порядок 

Ginkgoales який містив приблизно 15 родів, що датуються перським 

періодом (близько 298,9 мільйонів до 251,9 мільйонів років тому), що має 

існуючий вид Ginkgo biloba L.. З цієї причини гінкго вважається «зв’язною 

ланкою» між голонасінними та покритонасінними рослинами [7]. Відмінною 

рисою гінкго від хвойних є його багатоджгутикові сперматозоїди, як у 

саговиків, за вегетативною анатомією, а частковий молекулярний аналіз його 

геному свідчить про набагато більш тісний зв’язок із саговниками, ніж з 
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хвойними [10]. Це показують  молоді дерева, які мають чіткий пірамідальний 

ріст з головним центральним стовбуром і  розгалуженими бічними гілками, що 

ростуть в діагональній орієнтації до стовбура, але з віком збільшення висоти 

сповільнюється, що супроводжується утворенням розлогої крони [11]. В Японії 

дорослі екземпляри досягають 30 м. у висоту і 3 м. у діаметрі.  Це дводомне 

дерево має скупчення віялоподібних, листковидних, чергових простих 

шкірястих листків (довжиною 2-5 см) з роздвоєними паралельними жилками; і 

листя стає яскраво-жовтим, а потім опадає протягом 15 днів восени [12]. Дерево 

демонструє надзвичайно повільне зростання з дуже поганою регенерацією 

через насіння; вегетативне розмноження живцями є найбільш підходящим 

методом розмноження. Здатність Ginkgo biloba L. Пристосовуватись до різних 

умов проростання дозволила йому зберігатися в горах з еродованими схилами і 

зіграла роль у його виживанні з морфологічною стабільністю [7]. Чоловічі та 

жіночі рослини зустрічаються у співвідношенні 1:1,  рідко зустрічаються  

однодомні особини. Рослина демонструє високу стійкість до несприятливих 

умов навколишнього середовища, мікробних захворювань (грибкових, вірусних 

та бактеріальних), інших шкідників та газоподібних забруднювачів озону та 

SO2, що робить її придатною та актуальною для посадки в міській місцевості. 

Справді, він може діяти як модель для вивчення стійкості до хвороб і 

толерантності до забрудненого довкілля у рослин [5]. Вважається, що дикі 

види, родом з Китаю, є членами змішаних мезофітних лісів, які в якийсь 

момент охоплювали горбисті райони країни вздовж кордону долини річки 

Янцзи. Ginkgo biloba L. має величезне лікарське, духовне та садівниче значення 

в китайській культурі. Гінкго дволопатеве Ginkgo biloba L. проростає в країнах 

з суптропічним кліматом, але можливості адаптації цієї рослини дуже високі, 

про що свідчить його успішна культивація в багатьох країнах світу. Вперше  

вид став відомий європейцям у 1690 році, коли лікар Кемпфер купив декілька 

насінин у японських торговців. У 1712 р. Кемпфер описав цей вид під назвою 

«гінкго». До 1730 р. Ginkgo biloba L. з’явився у ботанічних садах, дендраріях і 

колекціях екзотичних рослин в Європі, а через 50 років – у Північній Америці. 

Наразі Ginkgo biloba L. успішно вирощується у Сполучених Штатах Америки, 

куди саджанці і насіння потрапили в кінці 18 століття [6]. На сьогоднішній день 

гінко із парків і садів перейшов на вулиці міст, чому сприяла його стійкість до 

загазованості повітря. Відомо, що гінкго добре зростає в сильно задимленому 

місті – Лондоні. Ця рослина майже не пошкоджується не тільки грибами, 

бактеріями, комахами, вірусами але й промисловими газами. Гінкго 

рекомендують вирощувати біля індустріальних центрів [12].  

Вперше в Україні Ginkgo biloba L. з’явився у 1918 р. у Нікітському 

ботанічному саду, зараз зустрісається в ботанічних садах і парках Одеси, Києва, 

Харкова. Широко поширений в Білорусі, Росії, Латвії та інших країнах Східної 

Європи, Азії. Сьогодення нам показує, що в Україні Ginkgo biloba L. проростає 
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не тільки у містах, ботанічних садах, але й у садибах українців, все частіше 

використовується при  проведенні робіт з озеленення. [1]. В Україні навіть 

з’явились плантаційні посадки цієї рослини для отримання лікарської сировини 

вітчизняного походження [10]. 

В Китаї плоди і насіння використовують для лікування багатьох хвороб та 

використовують як продукт харчування [11]. 

Ginkgo biloba L. декоративний з ранньої весни до пізньої осені. 

Використовуються як для одиноких посадок так і для створення алей. 

Перспективний для озеленення південних міст.  

Розмножують Ginkgo biloba L. насінням, живцями, щепленням. Краще 

укорінюються живці із зрілою деревиною. Укорінення проводять в теплиці і у 

відкритому грунті в прохолодому тінистому місці, у вологому, рихлому 

свіжому грунті. Не дивлячись на легкість вегетативного розмноження, рослини, 

які отримані таким чином ростуть повільніше рослин, які мають насіннєве  

походження, а живці взяті з бічних гілок, дають низькорослі дерева з 

неправильними стовбурами і кроною [4].   

Вивчаючи енергію росту та розвиток Ginkgo biloba L. нами проведені 

дослідження проростання його в умовах закритого та відкритого середовища на 

території  Малинського фахового коледжу. 

Метою нашого дослідження є оцінка успішної інтродукції Ginkgo biloba 

L. у закритому і відкритому середовищі в умовах розташування Малинського 

фахового коледжу 

У навчальній теплиці коледжу, в 2015 році, були посаджені у грунт два 

екземпляри Гінкго дволопатевого Ginkgo biloba L., вегетативного походження. 

Пізніше,  у 2018 році, вони були висаджені на територію коледжу  із закритого 

середовища, де вони раніше проростали. Закрите середовище 

характеризувалось вологим, рихлим грунтом, середньою річною  температурою  

+ 25,50С. Відкрите середовище характеризується бідними супіщаними 

грунтами, помірно-теплим літом і м’якою з достатньою кількістю снігу зимою. 

Середньорічна температура + 6,40С, кількість опадів 570 мм, тривалість 

вегетаційного періоду 195 днів, сніговий покрив від 30 до 35 см.  

Таблиця 1  

Результати спостережень  за Гінкго дволопатевим Ginkgo biloba L. в умовах 

закритого і відкритого середовища у Малинському фаховому коледжі 

№ 

з/п 

Рік 

спостережень 

Закрите середовище Відкрите середовище 

Ріст, 

висота/діаметр 

Розвиток, 

обмерзання  

пагонів 

Ріст, 

висота/діаметр 

Розвиток, 

обмерзання  

пагонів 

1 2015 77,2 / 50,2 відсутнє   

2 2016 80,0 / 53,5 відсутнє   

3 2017 84,5 / 55,8 відсутнє   
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4 2018 88, 8 / 58,4 відсутнє   

5 2019   89,0 / 59,5 наявне 

6 2020   89,5 / 59,8 наявне 

7 2021   90,3 / 60,1 наявне 

 

Враховуючи отримані результати спостереження за саджанцями гінкго 

дволопатевого Ginkgo biloba L. вегетативного походження в умовах закритого і 

відкритого середовища  території Малинського фахового коледжу можна 

сказати, що екземпляри, які ростуть у відкритому середовищі не дають 

належного приросту, мають слабкий розвиток, пагони частково обмерзають і 

відмарають.  У закритому середовищі ці рослини давали приріст і мали гарний 

розвиток. Тому попередньо можна сказати, що інтродукція Гінкго 

дволопатевого Ginkgo biloba L. на відкритій території Малинського фахового 

коледжу  не в повній мірі успішна порівняно із закритим середовищем. 

Необхідно продовжувати спостереження за ростом і розвитком гінкго 

застосовуючи певні режими поливу, в літній період, відповідні умови догляду 

за екземплярами. 
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СЕКЦІЯ IV 

ПЕРСПЕКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
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ЯК РОЗПОЧАТИ СВІЙ БІЗНЕС З НУЛЯ? 

 

Анотація. Проведено дослідження питань перспективності відкриття 

власної справи та  певних кроків щодо її започаткування 

 Annotation.  A study of the prospects of starting your own business and 

certain steps to start it. 

Ключові слова: бізнес, конкурент, бізнес-ідея, бізнес-план. 

Keywords: business, competitor,  business-idea, business-plan. 

Найголовніше питання на даний момент постає, чи можна відкрити свій 

бізнес з нуля? Так, можна. Але потрібно прикласти всі зусилля і мати терпіння 

для цієї кропіткої справи. Тому, що потрібно продумати всі кроки і ніде не 

схибити, щоб зробити свій бізнес ефективним. І, щоб він був кращим за бізнес 

конкурента.  

Дивлячись новини я зробила висновок, що все частіше почали 

відкриватися бізнеси. Із цім, все більше почало з’являтися конкурентів на 

ринку, які хочуть зайняти своє місце в цій сфері бізнесу. Вони подають різні 

проекти на виготовлення продукції для того, щоб виграти наприклад тендер, 

але лише один із тисячі може стати успішним і це не привід відмовлятися від 

своєї мрії стати підприємцем. Тому, що це гарний привід, щоб вчитися, 

вдосконалювати вивчене. І, щоб стати підприємцем і зробити свій бізнес з нуля 

потрібно дотримуватися таких кроків: 

Крок перший. Формування бізнес-ідеї. Формування бізнесу -  це 

найголовніший етап кожної людини. Але, спочатку ви повинні обдумати свою 

бізнес-ідею. Для цього, повинні дослідити ринок, де ви будете працювати. 

Потім, повинні подумати хто буде споживачем ваших товарів, чи буде взагалі 

ваш бізнес ефективним і, чи буде велика потреба у грошовому еквіваленті. І 

найголовніше: коли будете створювати бізнес-ідею, потрібно брати до уваги те 

в чому ви добре розбираєтесь. І повинні відштовхуватися від своїх навичок і 

вмінь, які потрібно розвивати. 

Крок другий. Вивчення конкурентів. Після формування бізнес-ідеї, ви 

повинні проаналізувати своїх конкурентів. Визначити всі їх мінуси і плюси, 
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щоб потім в подальшому створити свою стратегію для залучення клієнтів. 

Початківцям завжди важко створити свою клієнт-базу, але з часом клієнти самі 

будуть приходити, якщо їх зацікавити. 

Крок третій. Створення бізнес-плану. Після того, як ви визначилися з  

бізнес-ідеєю, потрібно відобразити розрахунки у вигляді бізнес-плану. Багато 

бізнесменів вважають, що це найголовніший етап у створенні бізнесу тому, що, 

якщо будуть неправильно зроблені розрахунки, то бізнес може збанкрутіти. 

При створенню розрахунків потрібно дізнатися про всі закупівельні ціни на 

обладнання, на сировину та матеріали, на бензин, поцікавитися про рівень 

зарплати, спрогнозувати терміни виготовлення продукції та її реалізації. 

Зробивши всі ці дії, можна вважати, що ваш бізнес-план на половину може бути 

успішним, але, щоб зробити більш детальний бізнес-план потрібно знайти 

бізнес-партнера або інвестора. 

Крок четвертий. Реєстрація бізнесу. Якщо всі три кроки виконані, ми 

можемо перейти до реєстрації бізнесу. Щоб зареєструвати бізнес потрібно 

вибрати організаційно-правову фору підприємства. Потім, якщо визначилися з 

формою бізнесу, можна приступати до реєстрації підприємства. Реєстрацію 

можна здійснити двома способами: самостійно і залучити фахівця(юриста).  

Крок п’ятий. Початок роботи. Для того, щоб почати роботу, ми повинні 

найняти працівників, орендувати офіс, придбати обладнання, все це ми 

передбачили у третьому кроці. На початку роботи потрібно запастися 

терпінням і силами тому, що спочатку вам доведеться спати на роботі, для того, 

щоб швидко усувати помилки, як це роблять всі бізнесмени на початку своєї 

кар’єри. Цей крок призначений для того, щоб відтворювати свою бізнес-ідею, 

яку ви створили, але найголовніше в цій справі потрібно слідкувати за 

бюджетом, щоб не виходити за рамки запланованих витрат.  

На даний момент бізнесмени-початківці задаються ще одним 

найголовнішим питанням: де брати гроші, щоб відкрити бізнес?  Прочитавши 

різні журнали по бізнесу, можна зробити висновок, що кожна справа потребує 

капіталовкладень. Де ж взяти ці капіталовкладення? Ці капіталовкладення 

можна взяти у родичів, які не будуть вимагати від вас інформації про стан 

бізнесу. І ви не будете виплачувати їм відсотки. Але, якщо у родичів немає 

грошей, щоб вам позичити можна спробувати взяти гроші: 

1) у банку; 

2) у інвесторів; 

3) у бізнес-партнера; 

4) продавши своє майно; 

5) отримати допомогу від держави. 

 Але для того, щоб позичати, взяти, гроші потрібно проаналізувати всю 

інформацію про те, чи багато бізнесменів-початківців, залишаються у тій самій 

сфері, у якій ви вибрали займатися. Тому, кожний бізнесмен повинен, бути 
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завжди проінформований у всіх новинах про бізнес. І, якщо він слідкує за всіма 

змінами у світі бізнесу і знає всі ази для створення бізнесу, то таким чином, 

буде краще сформована його робота.  

А також підприємцю потрібно завжди бути підготовленими до кризового 

стану тому, що він може настати в любу хвилину або секунду. Та в такій 

ситуації непотрібно панікувати, а потрібно робити план для виходу з цієї 

кризової ситуації. 

Отже, щоб розпочати свій бізнес з нуля потрібно:  

1) зробити все можливе і неможливе, щоб бізнес був ефективним і  

прибутковим. Для цього потрібно вміти витрачати так свій дохід, щоб не стати 

в перший же рік банкрутом. Потрібно не виходити за рамки своїх витрати, які 

ви запланували. 

2)  потрібно обдумати всі мінуси і плюси вашого бізнесу. Що потрібно 

робити, що не потрібно, а що і взагалі можна прибрати. 

3)  спочатку попрацювати у цій сфері і з’ясувати чи прибуткова ця 

сфера, чи ні. Аж потім думати, чи будете ви відкривати бізнес у цій сфері, чи 

будете вибирати іншу. І врахувате те, що, якщо ви не вмієте випікати і робити 

торти, ймовірність того, що ваша кондитерська фабрика проіснує довго, дуже 

мала. 

І, якщо ви надумаєтеся відкривати власну справу потрібно дотримуватися 

такої народної мудрості: «Сім разів відміряй, один раз відріж». Мудрість цього 

прислів’я полягає в тому, що не потрібно спішити, спочатку потрібно все 

обдумати перед тим, як щось робити. 

І ще для себе, я знайшла одну народну мудрість з якою йду по життю і 

яка виражена у прислів’я: «Все, що не робиться – робиться на краще». Я завжди 

дотримуюсь цього прислів’я і розумію, яка б ситуація не була, потрібно себе 

налаштовувати на краще. І іти в перед з піднятою головою. Тому, що при 

відкритті будь-якої нелегкої справи, завжди важко, а потім, як буде все ставати 

на свої місця буде легше.  

Для того, щоб підприємець краще розумівся в бізнесі, є багато журналів 

та книжок для цієї справи наприклад: «FORBES», «THE ECONOMIST», 

«Ldaily», «Бизнес с нуля» та інші. 

Висновки. Отже, метою даної статті було з’ясувати, як розпочати свій 

бізнес з нуля. Зробивши аналіз усіх даних, я можу сказати, що бізнес з нуля 

можна створити, тільки для цього потрібно мати витримку, бути впевненим у 

собі і не боятися йти вперед, досягати своєї мети  
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ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЕКОЛОГО-
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СІВОЗМІНИ 

 

Анотація: Сівозміна - це періодична (раз на декілька років або частіше) 

зміна виду сільськогосподарських культур на одній ділянці, з метою 

підвищення рівня врожаю. В свою чергу проект землеустрою що забезпечує 

еколого-економічне обгрунтування сівозмін  розробляється як основа для 

організації сільськогосподарської діяльності, її ефективності та збереження 

якості земель. Також даний проект розробляється з метою зміни угідь земельної 

ділянки, наприклад: з багаторічних насаджень на ріллю. 

Таким чином даний проект землеустрою розробляється у випадках коли 

власник землі або орендар використовують землю для товарного 

сільськогосподарського виробництва [1]. Основне призначення даного проекту 

підвищити екологічну безпеку використання сільськогосподарських угідь та їх 

економічну ефективність. 

Головною метою проекту еколого-економічного обґрунтування сівозміни 

(проект сівозміни) є збереження родючості ґрунтів, що призначені для 

вирощування сільськогосподарських культур. З певних часів наша держава 

почала замислюватись над збереженням та підвищенням родючості ґрунтів, в 

тому числі і шляхом впровадження обов’язкових до виконання норм, які 

зобов’язують українських фермерів використовувати землю у відповідності із 

проектами сівозміни, що затверджені у встановленому порядку [2]. 

Сівозмінами вважають науково-обґрунтовану  організацію чергування 

культур сільського господарства у просторі та часі, основою якої є особливість 

біологічної взаємодії  таких культур та їх впливу на продуктивність ґрунтів [2]. 

Головною сутністю проекту сівозміни є визначення періодичності зміни 

сільськогосподарських культур на одному полі враховуючи наступні вимоги: 

 для соняшника – не менше ніж через 7 років; 

 для кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із сівозміни 

полі – протягом 2-3 років поспіль; 

 для пшениці озимої, картоплі, проса – не менше ніж через 2 роки; 
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 для льону – не менше ніж через 5 років; 

 для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки – не менше 

ніж через 1 рік; 

 для люпину, капусти – не менше ніж через 6 років; 

 для багаторічних бобових трав, зернобобових культур (крім 

люпину), буряку цукрового і кормового, ріпаку озимого і ярого – не менше ніж 

через 3 роки; 

 для лікарських рослин (залежно від біологічних властивостей) – 1-

10 років [2]. 

Істотною складовою проекту сівозмін є технічне завдання замовника на 

розробку проекту сівозміни, яке виступає в якості відправної точки в роботі 

землевпорядників та включає наступну важливу інформацію: 

 спеціалізація господарства для якого розробляється проект 

сівозміни; 

 вихідні умови на проектування для визначення екологічних та 

економічних умов, вимог щодо формування інженерної та соціальної 

інфраструктури [2]. 

Загалом проект сівозміни та впорядкування угідь містить наступні 

складові: 

 завдання на складання проекту землеустрою; 

 пояснювальну записку; 

 план організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування 

угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об’єктів інженерної та 

соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель; 

 документи, що підтверджують площу землеволодіння 

(землекористування); 

 план організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з 

визначенням їх типів і видів з урахуванням спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських 

культур у сівозміні) (у разі здійснення за проектом заходів з організації 

сівозміни); 

 план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь 

та землекористувань, угідь, обмежень та особливих умов використання земель; 

 план агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів; 

 матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань; 

 матеріали перенесення в натуру (на місцевість) меж земельних угідь 

(у разі здійснення за проектом зміни земельних угідь); 

 матеріали ґрунтових обстежень (за наявності); 
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 копії агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок (за наявності 

таких паспортів) у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни; 

 схему розміщення попередників сільськогосподарських культур (у 

разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни); 

 матеріали книги історії полів за останні три роки (за наявності); 

 матеріали перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих 

полів сівозміни (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни); 

 пояснювальна записка з даними про об'єкт землеустрою, виконавця 

та описом робіт, проектними рішеннями щодо організації полів сівозміни, 

упорядкуванням угідь та заходів з охорони земель, планом переходу до 

сівозміни; 

 текстові матеріали, які зокрема включають рішення компетентних 

органів, матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань, дані ґрунтових 

обстежень, польові агрохімічні паспорти, правовстановлюючі документи на 

землю, дані щодо історії посівів за останні 5 років; 

  графічні матеріали, які складаються з плану землекористування, 

схеми попередників культур, планування рельєфу та груп ґрунтів, плану 

організації землеволодінь (розташування угідь, виробничих будівель, об’єктів 

інфраструктури), схеми організації території та іншого [3]. 

Проект сівозміни розробляється на підставі заяви замовника та 

затверджується тим же замовником. Далі залишається тільки впроваджувати 

положення проекту на практиці під час ведення господарства [4]. 

Основні нормативно-правові джерела для проекту сівозміни: 

 Земельний кодекс України; 

 Закон України «Про землеустрій»; 

 Закон України «Про оренду землі»; 

 Закон України «Про державний земельний кадастр»; 

 Закон України «Про охорону земель»; 

 Постанова Кабінету міністрів України № 1134 від 02.11.2011 р. 

«Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь»; 

 Постанова Кабінету міністрів України № 164 від 11 лютого 2010 р. 

«Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у 

сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах». 

Висновки: Впровадження проектів землеустрою щодо еколого-

економічного обґрунтування угідь та системи сівозміни дозволяють значно 

підвищити продуктивність сільськогосподарських угідь в процесі ведення 

сільського господарства. Так чергування культур дозволяє збільшити 

продуктивність ріллі в 1,5-2 рази. Приклад господарства ООО «Нова Нива» 
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Никольского району Донецької області де завдяки впровадженню проектів 

землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування угідь та системи 

сівозміни вдалося підвищити середню врожайність з 56 ц\га до 100 ц\га.  
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Анотація. У статті досліджено та проаналізовано стан податкової 
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вдосконалення податкової системи в Україні. 
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Податкова система України представляє собою сукупність 

загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що справляються в 

установленому законодавством порядку до бюджетів різних рівнів. Податкова 

система України почала своє формування ще з часів отримання незалежності, 

але й до сьогодні цей процес залишається незавершеним. Проблема побудови 

досконалої податкової системи – одна з найактуальніших в Україні. Її 

вирішення має здійснюватися шляхом вивчення й аналізу як існуючої в Україні 

законодавчої бази, так і світового досвіду в сфері оподаткування. 

Податкова система відіграє важливу роль у формуванні доходів 

бюджету держави. Протягом тривалого періоду спостерігаються зміни в 

податковому законодавстві, спрямовані на її вдосконалення. Загалом податкова 

система України вже сформувалась, однак зважаючи на низку недоліків, її слід 

розглядати, як таку, що потребує реформування. 

На сьогодні в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та 

структурою подібна до податкової системи розвинутих європейських країн. 

Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм європейського 

податкового законодавства, а також аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та 

інших міжнародних економічних організацій. 

Проте на сьогоднішній день існує ряд проблем, пов’язаних з ефективним 

функціонуванням податкової системи України, які зумовлені прогалинами в 

законодавстві та неефективними нововведеннями. 

Однак потрібно зазначити, що за останній період проведено значну 

роботу щодо забезпечення пріоритетних напрямків із реформування податкової 

системи, зокрема зменшено кількість податків, спрощено процедури їх 

адміністрування, запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ, 

оптимізовано податкову звітність, що надало змогу платникам зменшити 

кількість часу на її підготовку.  

Діяльність ДФС спрямовано на безумовне забезпечення виконання 

завдань із надходження платежів до бюджетів, удосконалення системи 

оподаткування, виявлення  та руйнування схем мінімізації податкових 

зобов’язань, запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень у 

сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, впровадження електронних 

сервісів для платників, підвищення рівня митної безпеки тощо. 

Для підвищення ефективності роботи ДФС було вжито комплекс заходів 

щодо удосконалення структури апарату та територіальних органів ДФС, 

упорядкування та систематизації покладених функцій, а також усунення їх 

дублювання між окремими структурними підрозділами як на центральному, так 

і на регіональному рівнях [3]. 

Вжито ряд заходів щодо забезпечення виконання доведених 

Міністерством фінансів України індикативних показників доходів, розширення 

бази оподаткування, здійснення контролю за правильністю обчислення, 
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повнотою і своєчасністю сплати податків (зборів) та інших платежів до 

бюджету. 

ДФС проводилася робота щодо ініціювання законодавчих змін, 

спрямованих на побудову справедливої, прозорої та передбачуваної податкової 

системи, вдосконалення чинного податкового та митного законодавства 

України, наближення його до законодавства Європейського Союзу у т.ч. у 

співпраці з представниками компетентних органів іноземних держав. 

З метою підвищення показників України у рейтингу Світового банку 

«Doing Business» ДФС здійснено ряд заходів направлених на створення 

комфортних умов для платників податків, зокрема модернізацію електронних 

сервісів, удосконалення митних процедур, оптимізацію звітності, послаблення 

адміністративного тиску на сумлінних платників податків, а також зменшення 

корупційних ризиків. 

Реалізація визначених Планом роботи заходів сприяла поліпшенню 

ефективності роботи органів ДФС та стала головним чинником у забезпеченні 

виконання завдань та досягнення позитивних темпів приросту надходжень 

платежів порівняно з попередніми роками. 

Одним із першочергових завдань для ДФС на сьогодні є безумовне 

забезпечення виконання показників наповнення бюджету. 

 
Необхідно зазначити, що податкова система України орієнтована на 

надходження непрямих податків, насамперед податку на додану вартість та 

акцизного податку. Варто зазначити, що ПДВ є основним джерелом наповнення 

бюджету держави. 

З 1 березня 2016 року запроваджено систему електронного 

адміністрування реалізації пального (СЕРАП) та введено акцизну накладну як 

обов’язковий електронний документ, який складається під час здійснення всіх 

операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку. 

Основним результатом функціонування СЕРАП є збільшення 

надходжень до Державного бюджету акцизного податку з виробленого на 

митній території України та ввезеного пального. 
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Впровадження СЕРАП сприяло зменшенню тіньового обігу 

нафтопродуктів, зокрема бензинів моторних. Так, якщо у 2014 році тіньовий 

обіг бензинів становив 23 відс. від загального обсягу споживання, у 2015 році – 

10 відс., то у 2016 році – лише 0,5 відс. від загального обсягу споживання [3]. 

Найбільше збільшення акцизного податку в розрізі видів підакцизних 

товарів у 2017 році порівняно з 2016 роком та у 2018 році порівняно з 2017 

роком відбулося по тютюнових виробах за рахунок збільшення ставок 

акцизного податку. При цьому обсяги реалізації тютюнових виробів значно 

скорочувались. 

Податок на доходи фізичних осіб є головним джерелом наповнення 

доходів місцевого бюджету та у структурі надходжень займає найбільшу 

питому вагу. 

 
 

Як бачимо, надходження єдиного внеску в 2016 році порівняно з 2015 

роком зменшились на 53,9 млрд. грн., що пов’язано зі зміною бази 

оподаткування. При значному зменшенні ставки по єдиному внеску майже 

вдвічі (з майже 40 відс. до 22 відс.) надходження внеску зменшились лише на 

29 відс. 
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Водночас, при збільшенні ставки податку на доходи фізичних осіб на 3 

відс. надходження податку (до зведеного бюджету без урахування військового 

збору та податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процента) зросли 

на 44,9 відс. 

Провівши аналіз за даними статистичної звітності, можна зробити 

висновок, що надходження до бюджету всіх видів податків, зборів і платежів 

щорічно збільшується і все це пов’язано з рядом позитивних дій ДФС, одним з 

яких є підвищення якості аудиту, які здійснюють органи ДФС.  

Одночасно роботу ДФС зосереджено на підвищенні якості матеріалів 

перевірок, вжитті комплексних заходів (направлення оглядових листів, 

проведення нарад у режимі відеоконференцзв’язку, заслуховувань 

безпосередніх виконавців, навчань працівників, інформування платників з 

важливих питань) для унеможливлення бездоказових тверджень в актах 

перевірок та необгрунтованих рішень.  

Так, за результатами перевірок донараховано до бюджету суми:  

 
З 18 березня 2020 року і до кінця року тривав законодавчо встановлений 

мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, крім 

фактичних перевірок у частині обігу підакцизної групи товарів, 
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документальних перевірок з питань декларування ПДВ, припинення (ліквідації) 

суб’єктів господарювання та на звернення платників податків. 

Такі обмеження значно вплинули на баланс як кількості контрольно-

перевірочних заходів, так і донарахованих та узгоджених сум грошових 

зобов’язань. 

В Україні на 2017 – 2020 роки відповідно до загальноєвропейських 

принципів належного управління SIGMA/OECD була розроблена Стратегія 

реформування системи управління державними фінансами (СУДФ), однак не 

все із запланованого цією Стратегією вдалось реалізувати, виникли нові 

виклики, частина завдань втратили актуальність. Тому був підготовлений 

проєкт оновленої Стратегії реформування СУДФ на 2020 – 2024 роки та проєкт 

Плану заходів з її реалізації. 

Одним із поставлених заходів цієї Стратегії була побудова сучасної 

податкової системи, загальна мета якої - побудова сучасної справедливої 

податкової системи, що забезпечує рівність усіх платників податків перед 

законом та досягнення стратегічних цілей сталого економічного розвитку.  

Оцінка досягнення результату за цим напрямком вимірюється за такими 

показниками:  

 підвищення місця за показником «Оподаткування» у рейтингу 

Світового Банку «Ведення бізнесу» (Doing Business);  

 підвищення рівня добровільного подання податкових декларацій;   

 збільшення частки податкових декларацій, поданих за допомогою 

електронних сервісів ДФС;  

 підвищення рівня задоволеності платників податків послугами ДФС 

за результатами періодичних опитувань;  

 зниження податкового навантаження [1].  

Як наслідок, у рейтингу «Doing business» за показником 

«Оподаткування» Україна загалом піднялась зі 107 місця у 2016 році (до 

початку впровадження Стратегії) до 65 місця у 2020 році, а рівень податкового 

навантаження зменшився з 52,2 % у 2016 році до 45,2 % у 2020 році (відповідно 

до методології Doing Business) (рис. 1).  

Основні напрями реформи оподаткування будуть визначені виходячи з 

реалій посткарантинного періоду та пріоритетів і цілей нового Уряду, визначені 

в Угоді про Асоціацію. Разом з тим, вже існують зобов’язання щодо внесення 

змін до податкового законодавства, а в проекті Стратегії реформування СУДФ 

на 2020-2024 роки передбачено зміни в частині екологічного податку, податку 

на нерухоме майно (земельних ділянок), акцизного оподаткування. 

 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

269 

 

 

 
Рис. 1 Україна в рейтингу Doing business за показниками 

«Оподаткування» [2] 

Подальші кроки з підвищення якості та ефективності податкового 

адміністрування та обслуговування платників податків нерозривно пов’язані із 

завершенням реформування ДПС, розвитком електронних сервісів для клієнтів 

податкових органів, зменшення кількості часу, який витрачається платниками 

податків на підготовку та подання податкової звітності згідно вимог Doing 

business, та виконанням інших заходів, передбачених, зокрема, Планом заходів 

щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що 

реалізують державну податкову політику. 

Висновки: Підбиваючи підсумки, необхідно констатувати, що є ряд 

проблем в сучасній податковій системі України, це і складність та 

неузгодженість податкового законодавства, нестабільність норм щодо 

оподаткування, надмірне податкове навантаження з боку контролюючих 

органів та постійно конфлікти між контролюючими органами та платниками 

податків, дублювання повноважень контролюючих органів, відсутність 

реальних пільг для стимуляції ведення господарської діяльності, відсутність 

механізму залучення іноземних інвестицій тощо. Бажання України приєднатись 

та стати повноправним членом Європейського Союзу зумовлює необхідність 

провести роботу щодо гармонізації вітчизняної податкової системи до норм 

Європейського Союзу.  

Однак низка важливих завдань вже реалізована в податковій сфері, а 

саме:  

- розпочато процес реформування податкової служби, зокрема 

забезпечено функціонування нової ДПС, організаційна структура якої відтепер 

побудована за функціональними напрямами, оновлено керівництво 

центрального апарату та територіальних органів ДПС; 
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- запроваджено відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за єдиним 

електронним реєстром, запущений механізм призупинення реєстрації 

податкових накладних з ознаками фіктивності; 

- розширено перелік онлайн послуг для платників податків, доступних в 

Електронному кабінеті, створено єдиний реєстр індивідуальних податкових 

консультацій; 

- розпочато імплементацію основних положень Мінімального стандарту 

плану дій BEPS та ратифіковано міжурядову українсько-американську Угоду 

щодо застосування положень FATCA.  
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СТАН ТА ЧИННИКИ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЖИТОМИРЩИНІ 

 

Анотація. У статті розглянуто регіональні особливості туристичної 

діяльності на Житомирщині. Вплив на туристичний  ринок таких факторів, як: 

конкуренція, чисельність населення та особисті доходи, а також  туристичні 

ресурси. Комплексна оцінка внутрішнього туристичного потенціалу регіонів 

України. Головним недоліком в політиці регулювання туризму на 

Житомирщині є недостатня увага до особливостей регіону та обмеження 

фінансових ресурсів. Сильною конкурентоспроможністю туристичного бізнесу 

на Житомирщині є інтеграція України до міжнародної спільноти. 

Ключові слова: туризм, регіон, туристична діяльність, суб'єкти 

туристичної діяльності, функції туризму, потенціал турів, підприємницька 
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конкуренція. 

Вступ і постановка проблеми.  

Туристична індустрія в Україні набула великих розмірів на початку ХХІ 

ст. та приносить високі прибутки.. Туристичний ринок стає 

висококонкурентним середовищем, в якому кожний регіон намагається стати 

першим в Україні по просуванню туристичних послуг та  товарів. Прибутки від 

туристичного бізнесу у бюджеті країни, з кожним роком займають все більші 

показники. Розвиток туризму в Україні є такою важливою темою дослідження. 

Сфера туризму якщо її правильно просувати, може приносити високі прибутки 

для економіки, та країні в цілому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливість дослідження 

розвитку туристичної сфери та її значення проаналізована в працях іноземних 

та вітчизняних вчених. Наукові дослідження відображають багато проблем та 

особливостей туристичної сфери: організація діяльності у ринкових умовах – О. 

Любіцева, особливості становлення туристичної індустрії в Україні – Шепелюк 

С. І., багатьма вченими проаналізовано загальний стан туристичної сфери – 

Оленічева Ю. О., Корнева Д. А.. Статистичні дані різних періодів про стан 

туристичної індустрії в Україні представлені Державною службою статистики 

України. Також досліджено дані про особливості розвитку туризму в Україні та 

у світі за інформацією впливової установи – Всесвітньої туристичної 

організації.  

Метою даної роботи є, проаналізувати та дослідити особливості 

туристичної сфери в Житомирській області, її вплив на економіку та країну 

загалом.  

Результати дослідження. Туристичний ринок вважається досить 

гнучким і таким, що швидко відновлюється після дії несприятливих чинників. 

Але незважаючи на це, він гостро реагує на будь-які зміни у суспільстві та на 

зовнішні чинники, які мають безпосередній вплив на нього. Саме ці зміни 

значною мірою визначають конʼюнктуру туристичного ринку – стан попиту і 

пропозиції на туристичний продукт на даній території за визначений проміжок 

часу. Відомо, що конʼюнктура туристичного ринку Житомирщини досить 

мінлива і залежить, зокрема, від політичних, економічних, соціальних та інших 

процесів [1]. У найближче десятиліття туризм залишиться одним з найбільших 

джерел створення нових робочих місць у ряді регіонів. За прогнозами 

експертів, протягом наступних п'яти років рівень щорічного зростання цієї 

галузі становитиме 5%, що дасть можливість створити нові робочі місця.  

Але за даними Державної служби статистики України кількість туристів, 

які відвідали Україну у 2019 – 2020 рр. зменшилася на 60%.  Зменшення 

кількості туристів, які приїжджають в Україну спричинено останніми подіями, 

які відбулися в країні,  негативним чинником є також те, що навіть внутрішні 

туристи можуть надавати перевагу іноземному відпочинку, та інше. 
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Житомирщина має вагомі об’єктивні передумови, щоб увійти до 

найрозвиненіших у туристичному відношенні регіону, та приваблювати більше 

іноземних туристів. Адже якщо говорити про наявність туристичних ресурсів 

як одну з основних передумов для розвитку туризму, то наша область має всі 

шанси для інтенсивного розвитку туризму. Зручне географічне розташування, 

сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-

рекреаційних ресурсів, культурноісторичної спадщини – всі ці фактори 

зумовлюють конкурентні переваги нашого краю в пропозиції туристичного 

продукту. [2]  

В Україні туризм формує приблизно 1%-2% сукупного ВВП (в країнах 

Європи – біля 10%), частка експорту туристичних послуг в структурі експорту 

товарів та послуг в Україні становить 0.7% (в країнах Європи – 30%). 

Аналіз обсягу туристичних потоків в розрізі основних груп туристів 

показав, що у 2020 р. кількість туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами Житомирської області склала 17957осіб, що 8,4 % більше 

порівняно з 2019 р. За аналізований період значно зросла кількість туристів 

громадян України, які виїжджали за кордон (на 86,2 % більше, ніж у 2019 р.). 

Протилежна тенденція склалася стосовно внутрішнього туризму: у 2018 р. із 

загальної кількості обслугованих туристів лише 3359 осіб склали внутрішні 

туристи. Це на 4,4 % менше порівняно з 2017 р. Об’єктивними причинами 

зменшення туристів протягом цього періоду були недостатні рекламні заходи 

щодо просування вітчизняного туристичного продукту як на території 

Житомирської області, так іза кордоном, недостатня поінформованість 

населення про природно-рекреаційний потенціал Житомирщини тощо. Разом з 

тим збільшення інтересу туристів до туристичних маршрутів Житомирщини 

зумовило зростання внутрішнього туризму у 2020 р. відносно 2019 р. на 31,2 %. 

Від реалізації туроператорами (юридичні особи) туристичних путівок у 2020 р. 

отримано 1058,6 тис. грн, у тому числі від громадян України для подорожі в 

межах України – 1027,0 тис. грн., турагентами (юридичні особи) –272 77 

94454,6 тис. грн, у тому числі від громадян України для подорожі в межах 

України – 26,7 тис. грн і за кордон – 94427,9 тис. грн.  

Основна мета подорожі – це дозвілля і відпочинок. Турагенти (фізичні 

особи-підприємці) у 2029 р. реалізували туристичних путівок на суму 82717,3 

тис. грн, у тому числі громадянам України для подорожі в межах України – 

5418,8 тис. грн і за кордон – 77298,5 тис. грн. Загальний дохід від надання 

туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов'язкових 

платежів) суб’єктами туристичної діяльності (юридичні особи іфізичні особи-

підприємці) у 2020 р. склав 10550,6 тис. грн, у тому числі туроператорів – 

1058,6 тис.грн, турагентів – 9122,4 тис. грн і суб'єктів, що здійснюють 

екскурсійну діяльність – 369,6 тис. грн. Зростання туристичних потоків 

обумовило збільшення обсягів надходжень від сплати туристичного збору. Так, 
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у І півріччі 2021 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. надходження 

від сплати туристичного збору в Житомирській області збільшилися у 2,1 рази 

(за даними Державної фіскальної служби України). Негативним фактором 

розвитку туризму в регіоні було те, що за 2018- 2019 рр.  кількість готелів і 

аналогічних засобів розміщуваннязменшилася на 3 од., або на 4,3 %, а кількість 

місць у них – на 11,8 %. Проте кількість осіб, що перебували готелях і 

аналогічних засобах розміщування збільшилася на 6,7 %. Коефіцієнт 

використання місткості готелів і аналогічних засобів розміщування у 2019 р. 

становив лише 0,19. Внаслідок зміни методики подання інформації про 

кількість колективних засобів розміщування у 2020 р. порівняння даного 

показника з попередніми роками не є коректним. Серед провідних готелів 

Житомирської області слід назвати такі: «Reikartz», Радомишль «VIAREGIA», 

Парк-готель «Кавунова дача», «Додо», «Мірабелла», «Дежа Вю», «Гайки». За 

аналізований період (2018-2020 рр.) зменшилася кількість санаторно-курортних 

і оздоровчих закладів (зокрема, кількість санаторіїв-профілакторіїв – на 40,0 %, 

баз та інших закладів відпочинку – на 33,3 %) та кількість ліжок у 78 них 

(аналогічно на 40,0 % і 20,0 %). Негативна тенденція спостерігається і щодо 

кількості санаторіїв та пансіонатів з лікуванням. Основні причини пов’язані з 

кризовими явищами та зростанням цін на надання послуг у цих закладах. 

Найбільш знаними санаторно-курортними закладами області є санаторно-

курортні заклади Денеші, Тетерів (м. Коростишів), Іршанськ. Зберігалася стійка 

тенденція до зменшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

та кількості дітей, які були у них оздоровлені. Зокрема, у 2020 р. порівняно з 

2018 р. кількість закладів оздоровлення дітей скоротилась на 11,1 %, акількості 

дітей, які перебували у цих закладах, на 28,5 %. Негативним є те, що кількість 

місць у закладах оздоровлення дітей за цей період скоротилась на 18,4 %. 

Основна причина – це скорочення фінансування, а відповідно й закриття 

окремих об’єктів, а також зменшення попиту на такі послуги внаслідок 

зростання вартості перебування дітей у закладах оздоровлення. Важливим 

фактором для розвитку туризму у Житомирській області є те, що вона 

забезпечена розвиненою мережею транспортних комунікацій, ділянки яких 

проходять за напрямами міжнародних європейських доріг. Однак існують 

частини території області із малою кількістю доріг і населенні пункти яких 

слабо зв‘язані з рештою території області, що негативно позначається на 

розвитку туризму по території області. Тому доцільним є будівництво нових 

автомобільних доріг, здійснення реконструкції існуючих доріг, а також 

розширення мережі підприємств з обслуговування автотранспорту (сучасних 

автовокзалів, станцій технічного обслуговування, автозаправочних станцій 

тощо). Для обслуговування туристів тамісцевого населення на території 

Житомирської області функціонує мережа закладів харчування (більше 70).  

Крім цього, на підставі проведеного SWOT-аналізу нами виділено 
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основні фактори, які перешкоджають розвиткуна Житомирщині в’їзного та 

внутрішнього туризму: незадовільний стан окремих об’єктів туризму; 

невідповідність туристичних послуг міжнародним стандартам якості; 

відсутність цілісної маркетингової політики Житомирської області з 

просування туристичного продукту (недостатній брендінг області); низька 

якість транспортної інфраструктури; несприятлива екологічна обстановка; 

недостатнє фінансування туризму на місцевому рівні; недостатня інвестиційна 

привабливість Житомирської області, відтік кваліфікованих кадрів тощо. Однак 

за цілеспрямованої політики місцевих органів влади є можливість 

нейтралізувати більшість слабких сторін розвитку туристичного потенціалу  

Житомирської області. Серед явних проблем розвитку туризму на 

Житомирщині слід виділити такі:  

 низька конкурентоспроможність туристичних послуг в порівнянні з 

іншими регіонами;  

 брак кваліфікованих спеціалістів, залучених у діяльність з надання 

туристичних послуг;  

 стан доріг та покриття, розмітки, маркування, навігаційних елементів; 

 майже відсутня реклама внутрішнього туризму, за виключенням 

загальновизнаних зон туризму та рекреації;  

 відсутність коштів для реконструкції визначних пам’яток історії та 

архітектурного мистецтва, а залучення інвестицій гальмується через 

неврегульовану нормативно-законодавчу базу країни;274  

 обмеженість даних про історико-культурні пам’ятки області, що 

обумовлено вузькою інтерпретацією туризму та малою інформацією про 

різноманіття туристичних послуг;  

 майже відсутня інфраструктура взаємодії туроператорів, турагентів, 

підприємств, що надають послуги розміщування, підприємств харчування, 

транспортних підприємств, санаторно-курортних підприємств, підприємств, що 

надають екскурсійні послуги, страхових компаній.  

З метою вирішення існуючих проблем розвитку туризму на 

Житомирщині розроблені «Стратегія розвитку Житомирської області на період 

до 2027 року», затвердженої на сесії Житомирської обласної ради 18 грудня 

2019 р., де окреслено основні напрями розвитку туризму у даному регіоні. Так, 

згідно цих документів найбільш  перспективними напрямами розвитку 

туристичної діяльності в області слід вважати розвиток пізнавального 

(геологічного,ботанічного, орнітологічного), активного (пішохідного і 

водного), екологічного і агротуризму (етнотуризм, екотуризм). Із сучасних 

видів туристичної діяльності слід виокремити діловий (бізнес-подорожі), 

спортивний туризм (велотуризм, альпінізм, дайвінг), освітній туризм 

(туристичний відпочинок поєднується з навчанням), хобі-тури, тощо. 

Вирівняти сезонність у туристичній діяльності області дозволить розвиток 
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подієвого туризму (різноманітні пісенні, літературно-поетичні, мистецькі, 

етнографічні та інші фестивалі), який стане додатковим джерелом фінансових 

надходженьу бюджет регіону. Наявність пам'яток природи, численних 

живописних природних ландшафтівдає змогу розробля тикільцеві, лінійні та 

спеціальні маршрути(спеціальні екскурсії для художників, істориків, 

архітекторів, мистецтвознавців, археологів, а також історичні, археологічні, 

ландшафтні екскурсії тощо).  

Конкурентними напрямами розвитку туризму на Житомирщині мають 

стати автентичний, культурний, релігійний, спортивний, фестивальний, 

медичний та mice (діловий) туризм. На міжнародному туристичному ринку 

пріоритетними напрямами туристичних пропозицій мають бути розвиток 

культурно-пізнавального, екскурсійного, релігійного, екологічного, 

спортивного і сільського зеленого туризму. Проте успішна реалізація 

визначених орієнтирів розвитку туристичної галузі неможлива безформування 

позитивного туристичного  іміджу Житомирської області, що сприятиме 

збільшенню туристичних потоків. Для цього визначені наступні стратегічні 

цілі:  

 формування та прийняття мешканцями області туристичного бренду; 

  розроблення, виготовлення та поширення на Житомирщині, в Україні 

та за кордоном якісної та сучасної друкованої продукції, яка ілюструє 

туристичні пропозиції Житомирської області (буклети, брошури, флаєри, 

календарики, афіші, плакати, банери тощо), що дасть можливість 

безперешкодно отримувати інформацію про об’єкти показу, туристичної 

інфраструктури;  

 розроблення, виготовлення та реалізація на Житомирщині сувенірної 

продукції (статуетки, магніти, брелоки, футболки, кепки, чашки тощо);  

організація веб-постингу (популяризація туристичного потенціалу області через 

інтернет-сайти, форуми та соціальні мережі за рахунок написання відгуків від 

першої особи);  

 презентація туристичного потенціалу Житомирщини на національних та 

міжнародних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, форумах тощо;  

організація всеукраїнських фестивалів на території Житомирщини;  

створення регіональної мережі туристичних 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА ЖИТОМИРЩИНІ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Анотація. Проведено дослідження стану капітальних інвестицій в розрізі 

видів економічної діяльності, за джерелами фінансування та видами активів  на 

Житомирщині протягом 2017-2020 рр. 

 Annotation.  A study of the state of capital investment in terms of economic 

activities, sources of funding and types of assets in the Zhytomyr region during 2017-

2020. 

Ключові слова: капітальні інвестиції, вид економічної діяльності, 

джерела фінансування, вид активів 

Keywords: capital investment, type of economic activity, sources of financing, 

type of assets 

Економічне зростання в країні, розвиток діяльності окремих підприємств 

залежать від впливу чималої кількості чинників, важливе значення серед яких 

належить загальній інвестиційній активності суб’єктів господарювання щодо 

здійснення капітальних інвестицій що потребує додаткового залучення 

фінансових ресурсів. Тому підприємства для свого розвитку та ефективної 

діяльності в майбутніх періодах залучають капітальні інвестиції. Здійснення 

капітальних інвестицій створює сприятливі умови для технічного 

переоснащення та модернізації виробництва. Недостатність капітальних 

інвестицій призводить до випуску продукції, яка є менш 

конкурентоспроможною, нижчої якості, що зумовлює втрату ринкових позицій 

суб’єктами господарювання. 

Саме тому аналіз інвестиційної привабливості Житомирщини із погляду 

залучення та стимулювання здійснення капітальних інвестицій зумовлює 

актуальність теми дослідження. 

У науковій і навчально-методичні літературі, а також у нормативно-

правових актах визначення поняття "капітальних інвестицій" розглядається по-

різному. Так, більшість науковців, зокрема, К. Паливода [1, с. 7], В. Шевчук, П. 

Рогожин [2, с. 6] та інші вважають, що це видатки на створення, розширення, 

реконструкцію, модернізацію (технічне переоснащення) основних виробничих 

фондів чи основного капіталу. Інші фахівці — І. Бланк [3, с. 17], В. Федоренко, 

А. Гойко [4, с. 10], А. Пересада [5, с. 129] замість поняття "капітальні 
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інвестиції" розглядають "реальні інвестиції" - вкладення коштів у реальні 

активи - матеріальні та нематеріальні. Отже, можемо допустити, що реальні 

інвестиції - це вкладення в основні та оборотні засоби підприємства, а також 

нематеріальні активи, а капітальні інвестиції - вкладення капіталу лише в 

основні засоби та нематеріальні активи. У підтвердження цього знаходимо 

визначення у вітчизняних нормативно-правових актах. 

Розглянемо капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2017-

2021рр. у Житомирській області (табл.1) [6]. 

Таблиця 1 – Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 

протягом 2017-2021рр. 
Капітальні інвестиції за видами 

економічної діяльності 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021рік 2021 рік порівняно з 

2017 роком 

сума, тис. 

грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 2459350 35,504 2081920 27,813 1491222 18,874 1545769 20,107 1547034 16,311 -912316 62,90 

Промисловість 2253266 32,529 2820288 37,678 3645601 46,142 2165879 28,174 3434741 36,215 1181475 152,43 

Будівництво 743135 10,728 678525 9,065 634731 8,034 454145 5,907 467283 4,927 -275852 62,88 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 346083 4,996 379650 5,072 329816 4,174 263387 3,426 327283 3,451 -18800 94,57 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 102375 1,478 173605 2,319 108148 1,369 298477 3,883 313586 3,306 211211 306,31 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування - - 1140 0,015 1229 0,016 320 0,004 12351 0,130 - - 

Інформація та телекомунікації 24248 0,350 27000 0,361 25654 0,325 11983 0,156 1338 0,014 -22910 5,52 

Фінансова та страхова діяльність 1775 0,026 132 0,002 - - 267 0,003 - - -1775 0,00 

Операції з нерухомим майном 48354 0,698 103353 1,381 191869 2,428 191668 2,493 26668 0,281 -21686 55,15 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 3930 0,057 10672 0,143 27459 0,348 10460 0,136 9030 0,095 5100 229,77 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 24566 0,355 54629 0,730 30634 0,388 14210 0,185 9363 0,099 -15203 38,11 

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне 

страхування 709232 10,239 957564 12,793 1185852 15,009 2528746 32,894 2928353 30,876 2219121 412,89 

Освіта 39467 0,570 75325 1,006 92327 1,169 - - 55908 0,589 16441 141,66 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 123392 1,781 96801 1,293 120234 1,522 164295 2,137 343980 3,627 220588 278,77 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 27280 0,394 13548 0,181 12767 0,162 34461 0,448 3165 0,033 -24115 11,60 

Надання інших видів послуг 20487 0,296 11164 0,149 3367 0,043 3576 0,047 4306 0,045 -16181 21,02 

Разом: 6926940 100,00 7485316 100,00 7900910 100,00 7687643 100,00 9484389 100,00 2557449 136,92 

 

Протягом 2017-2021рр. розмір капітальних інвестицій збільшився на 

2557449 тис. грн., або на 36,92% (рис.1). В структурі капітальних вкладень  у 

2017 році переважали інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство: їх 

розмір  становив 2459350 тис. грн., або 35,504% всіх інвестицій на 

Житомирщині; у 2017р., 2019р., 2021р. найбільше інвестували у промисловість; 

питома вага вкладень становила 37,628%, 46,142% та 36,215% відповідно. У 

2020р. левова частка інвестувань була здійснена у державне управління та 

оборону, обов’язкове соціальне страхування: розмір вкладень становив 2928353 

тис. грн., або 30,876% від всіх інвестицій. 
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Рис.1. Динаміка капітальних інвестицій за 2017-2021рр. 

Серед джерел фінансування капітальних інвестицій виділяють:  кошти 

державного та місцевих бюджетів, власні кошти підприємств та організацій, 

кредити банків та інші позики, кошти населення на будівництво житла, кошти 

інвесторів-нерезидентів, інші джерела фінансування. Структура джерел 

фінансування капітальних інвестицій наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Структура джерел фінансування капітальних вкладень за 

2017-2021рр. 
Капітальні інвестиції за 

джерелами фінансування 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021рік 2021 рік порівняно з 

2017 роком 

сума, тис. 

грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% сума, 

тис. грн. 

% 

Кошти державного бюджету 

272415 3,93 417209 5,57 425148 5,38 865029 11,25 1840811 19,401 1568396 675,74 
Кошти місцевих бюджетів 

701745 10,13 855774 11,43 997644 12,63 1826747 23,76 1342071 14,15 640326 191,25 
Власні кошти підприємств та 

організацій 

4934028 71,23 4442869 59,35 5172390 65,47 4002916 52,07 4995672 52,67 61644 101,25 
Кредити банків та інші позики 

386535 5,58 1138680 15,21 751963 9,52 645401 8,34 904716 9,54 518181 234,06 
Кошти інвесторів-

нерезидентів 

- - - - - - - - - - - - 
Кошти населення на 

будівництво житла 

562386 8,12 559093 7,47 450782 5,71 231869 3,02 230580 2,43 -331806 41,00 
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Інші джерела фінансування 

69831 1,01 71691 0,96 102983 1,30 115681 1,51 170589 1,80 100758 244,29 
Разом: 

6926940 100,00 7485316 100,00 7900910 100,00 7687643 100,000 9484439 100,000 2557499 136,92 

Наведені розрахунки свідчать про те, що серед джерел фінансування 

капітальних інвестицій найбільшу частку займають власні кошти підприємств 

та організацій. Їх питома в загальній сумі джерел фінансування варіює від 52, 

07%  до 71,23%. Структура джерел фінансування капітальних інвестицій й 2021 

році наведена на рис.2. 

 
Рис. 2. Структура джерел фінансування капітальних інвестицій 

При дослідженні капітальних інвестицій вивчають об”єкти таких 

вкладень, поділяючи їх у інвестиції у мат (табл. 3). 

Таблиця 3 – Капітальні інвестиції за видами активів за 2017-2021рр. 
Капітальні 

інвестиції за 

видами активів 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021рік 2021 рік порівняно з 
2017 роком 

сума, тис. 

грн. 

% сума, тис. 

грн. 

% сума, тис. 

грн. 

% сума, тис. 

грн. 

% сума, тис. 

грн. 

% сума, тис. 

грн. 

% 

Інвестиції в 

матеріальні 

активи 

6875426 99,26 7436057 99,34 7816397 98,93 7647570 99,48 9397856 99,09 2522430 136,69 

Будівлі 

житлові 

701932 10,13 694331 9,28 592712 7,50 348677 4,54 344541 3,63 -357391 49,08 

Будівлі 

нежитлові 

1624904 23,46 1538735 20,56 1507925 19,09 1495663 19,46 1021111 10,77 -603793 62,84 

Інженерні 

споруди 

635057 9,17 951270 12,71 1556267 19,70 2861728 37,23 3515825 37,07 2880768 553,62 

Машини, 

обладнання та 

інвентар 

2865528 41,37 3025943 40,43 2820499 35,70 1927352 25,07 2817198 29,70 -48330 98,31 

Транспортні 

засоби 

772057 11,15 938634 12,54 971211 12,29 763993 9,94 1367208 14,42 595151 177,09 

Земля 17932 0,26 14520 0,19 61396 0,78 17942 0,23 51470 0,54 33538 287,03 

Довгострокові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

та 

тваринництва 

111335 1,61 91365 1,22 93906 1,19 117059 1,52 118016 1,24 6681 106,00 

Інші 

матеріальні 

активи 

146681 2,12 181259 2,42 212481 2,69 115156 1,50 162487 1,71 15806 110,78 
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Інвестиції в 

нематеріальні 

активи 

51514 0,74 49259 0,66 84513 1,07 40073 0,52 86583 0,91 35069 168,08 

з них                         

програмне 

забезпечення 

та бази даних 

22075 0,32 21170 0,28 12549 0,16 7323 0,10 28359 0,30 6284 128,47 

права на 

комерційні 

позначення, 

об’єкти 

промислової 

власності, 

авторські та 

суміжні права, 

патенти, 

ліцензії, 

концесії тощо 

5397 0,08 9856 0,13 9300 0,12 18503 0,24  - -  -5397  - 

Разом 6926940 100,00 7485316 100,00 7900910 100,00 7687643 100,00 9484439 100,00 2557499 136,92 

 

Проведені розрахунки свідчать про те, що протягом 2017-2019рр. 

найбільше вкладалося коштів у машини, обладнання та інвентар. Частка 

інвестицій у ці об”єкти становить 41,37%, 40,43% та 35,70% відповідно. 

Протягом 2020 року частка інвестицій в інженерні споруди становить 37,23%, у 

2021 році – 37,07%. 

Висновки. Інвестиції є важливим аспектом для національної економіки. 

Вагомою проблемою що не дає змоги їй розвиватися є корупція, застарілі 

реформи, відсутність вигідних умов для співпраці з інвесторами. Потрібно 

приділяти достатньо уваги галузям, які є найбільш привабливими для 

зарубіжних інвесторів. Детальне вивчення цієї теми допоможе забезпечити 

передумови для активізації інвестицій та розвитку країни загалом. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗАСВОЄННЯ 

НОВИХ ЗНАНЬ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В 

ПРОЦЕСІПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ 

 

Процес навчання вимагає від викладача здібностей, знань, вмінь 

використовувати різні методи в процесі навчання, особливо при викладанні 

суспільних наук. Головна мета заохотити студентів до навчання, враховуючи їх 

рівень розвитку, інтелекту, здібностей.  

Мозок людини вміє працювати, реагувати в різних напрямках, володіє 

великою енергією, треба тільки вміти направити його діяльність. Пізнавальні 

процеси-це тонка матерія, з якою треба вміти працювати. Людина має три види 

пам’яті: слухова, зорова та моторна. 

Студенти у процесі навчання на лекціях, та готуючись до занять повинні 

використовувати усі три види пам’яті, розвивати логіку мислення, при цьому 

важливо самому вміти знайти відповіді, візуалізувати їх, запам’ятати, і в цьому 

процесі дуже важливо самому побудувати ту чи іншу модель нового знання. Це 

може виглядати по різному, дерево, дім, ракета на яких будуть розложені ті чи 

інші визначення, і у цьому процесі визначення, розположення студент дуже 

добре запам’ятає, відчує себе творцем. 

Відчуває почуття задоволеності, самодостатності.   

Ілюстрації роблять студенти по таким дисциплінам як: 

- культурологія; 

- соціологія; 

- історія України ; 

- психологічні тести, які допомагають студенту розкрити себе, своє місце 

в суспільстві. 

Практика показує, що досягнений рівень педагогічної діяльності 

виявляється недостатнім для повноцінного вирішення даної проблеми. Ще й 

досі випускаються спеціалісти з низьким потенціалом, тобто людей нетворчих, 

а іноді просто непідготовлених до роботи в сучасних динамічних виробничих 

та соціальних умовах.  

Змінюються критерії оцінки здібностей спеціаліста. Професійна 

компетентність, ерудованість були й залишаються суттєвими професійними 
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якостями спеціаліста. Але в умовах прискорення науково-технічного прогресу 

та ускладнених інформаційних процесів цього вже замало. Необхідне 

виховання і самовиховання високої методологічної культури мислення, 

здібності не лише орієнтуватися на потоках професійної та ідейно-політичної 

інформації, але й правильно її обробляти, вміти самому шукати нові знання. 

Для сучасного підходу до проблеми суттєво і те, що акцент переноситься 

на самостійність та відповідальність студента за формування його творчої 

активності. Поки що нерідко студент виступає пасивним об'єктом. 

Відповідальність з нього часто знімається або не є повною, самостійність 

суттєво звужена. Вже багато років пропагується, що студент повинен бути 

активним суб'єктом всього життя у коледжу. 

Формування і розвиток творчої активності студентів потребують творчої 

самовіддачі від викладача, примноження та розвиток його творчого потенціалу, 

якісних перетворень в стилі педагогічної діяльності і підвищення її культури.  

Сьогодні найголовнішим є здатність викладача бути організатором 

пізнавальної діяльності студента, керівником його соціального і духовного 

розвитку. А це охоплює і викладання основ наук, і організацію науково-

дослідної роботи студентів, і включення їх у різноманітну діяльність коледжу, у 

соціокультурні і суспільно-політичні процеси, в атмосферу гуманістичної праці 

і спілкування. Один з основних напрямків перебудови вищої школи - зростання 

ведучої ролі науково-педагогічних кадрів у вирішенні проблем підготовки 

фахівців: Якість навчально-виховного процесу визначається насамперед 

складом викладачів. 

Весь хід суспільного розвитку висуває науково-педагогічні кадри на 

передній план боротьби за прискорення науково-технічного прогресу. І цим 

визначаються міра і характер педагогічної відповідальності. Концепція 

перебудови вищої освіти містить у собі і створення умов, і нові стимули 

розвитку творчої активності науково-педагогічних кадрів, зростання їхньої 

ініціативи, самостійності і відповідальності за навчання і виховання студентів 

відповідно до сучасних вимог. 

Звичайно творчу активність студентів пов'язують з їх пізнавальною і 

суспільно-політичною діяльністю. Більшість досліджень з цієї проблеми 

присвячено саме методам, засобам, факторам розвитку пізнавальної активності, 

наукової творчості, суспільної активності студентів і формам їхніх проявів. 

Однак представляється, що аналіз творчої активності студентів, як і 

всякої людини, потрібно починати з проблеми життєвої позиції. 

По-перше, сьогодні важлива не тільки розвиненість усього комплексу 

особистості, її соціальної спрямованості. Цей комплекс інтегрально виявляється 

в життєвій позиції, тобто в діяльному характері і спрямованості суспільних 

відносин особистості, у соціально-моральному змісті її ціннісних орієнтацій, у 

їхніх світоглядних основах. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

283 

 

 

По-друге, особливості життєвої позиції особистості визначають мотиви 

діяльності, рівень активності і - найголовніше - спрямованість. Життєва позиція 

додає визначений соціальний і особистісний зміст тому, як і з якою 

ефективністю індивід використовує свої здібності, знання й уміння. Життєва 

позиція може бути активною і пасивною, конструктивною і деструктивною 

стосовно суспільних цінностей, явищ і проблем, негативною і позитивною, 

егоїстичною і колективістською, гуманістичною і функціональною, моральною 

і аморальною і т. д. 

Комплексний підхід до розвитку творчої діяльності студентів являє 

собою цілісну систему діалектичне взаємозалежних науково-педагогічних 

принципів, методів і засобів виховання їхньої активності. Комплексність у 

розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця виступає як спосіб 

оптимізації всього учбово-науково-виховного процесу, основа формування 

всебічно розвитий особистості. 

Формування творчої активності особистості майбутнього фахівця 

обумовлює необхідність органічної єдності утворення, навчання і виховання, 

інтеграції навчальної, науково-дослідної і виховної роботи в рамках цілісного 

педагогічного процесу. Сьогодні це одне з головних вимог комплексного 

підходу, і випливає воно із сутності багатобічних задач, які стоять перед вищою 

школою в умовах якісного відновлення суспільства. 

ВИСНОВКИ 

Керуючись вищевикладеним матеріалом та підводячи підсумок, потрібно 

зазначити, що для формування творчої діяльності студентів та впливу на неї, 

необхідне застосування засобів стимулювання педагогічними працівниками для 

досягнення більш успішних результатів. 

Для того щоб всі ланки управління процесом розвитку творчої активності 

студентів працювали як єдине ціле, необхідним є комплексний підхід до 

формування творчого спеціаліста. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 

Анотація: У статті розглядається проблема підтримки обдарованих 

дітей, їх стимуляції та забезпечення всебічного розвитку як особистості та 

найвищої цінності суспільства на основі досвіду роботи Лубенської філії 

Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» на базі Лубенського лісотехнічного фахового 

коледжу. 

Ключові слова: навчання, особистість, обдарованість, Мала академія 

наук, науково-дослідницька робота. 

Annotation. The article considers the problem of supporting gifted children, 

stimulating them and ensuring comprehensive development as a person and the 

highest value of society based on the experience of the Lubny branch of  Poltava 

Regional Council "Poltava Regional Small Academy of Sciences of Students" on the 

basis of  Lubny Forest-Engineering College.  

Key words: education, personality, talent, Small Academy of Sciences, 

research work. 

Основні сучасні процеси модернізації освіти створюють таке освітньо-

виховне середовище, яке передбачає розвиток здібностей особистості й само-

визначення, соціальну адаптацію та культурне становлення, яке б сприяло 

виявленню і максимальному розкриттю індивідуальних можливостей дитини, 

розвитку її інтелектуальних задатків, забезпечило б формування особистості 

самодостатньої, спроможної до самореалізації, здатної до адаптування і 

мобільності у сучасному суспільстві. Одним з пріоритетних завдань сучасної 

освітньої системи є сприяння реалізації основних завдань соціально-

економічного і культурного роз-витку суспільства, бо саме заклади освіти 

готують людину до активної діяльності в різних сферах економічного, 

культурного, наукового, політичного життя.  

Соціальне замовлення сучасного суспільства вимагає плекання якісно 

нової людини: людини – здатної до визначення і постійного розвитку власних 

здібностей, нахилів, пізнавальних потреб і навичок; людини, яка вміє 

орієнтуватися в інформаційному просторі, адаптуватися в нестандартних 

ситуаціях, володіє основами комунікативних навичок; людини діяльнісної, 

соціально-значущої, здатної самостійно конструювати власне життя [3, с. 17]. А 

тому й виникає закономірна потреба використання різноманітних педагогічних 
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технологій, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це висуває нові 

вимоги до освітніх систем, серед яких однією із головних є якісна і ефективна 

організація пізнавальної діяльності особистості, розвиток творчої активності та 

творчого мислення, адже креативне мислення має першочергове значення у 

розвитку людини та суспільства.  

Кожна обдарована дитина - індивідуальність, яка потребує особливого 

підходу. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого 

середовища, зокрема, спеціальної освіти, яка виходить, як правило, за межі 

традиційної освіти. Навчальний заклад повинен допомогти особистості 

розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити 

умови, щоб вона була готова до цієї складної й самостійної роботи [5, с. 27]. 

Саме позашкільна освіта є невіддільним складником системи освіти, яка 

спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарувань вихованців, здобуття 

ними знань, умінь і навичок, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої 

самореалізації та професійної діяльності. Забезпечення рівного доступу до 

освіти, зокрема позашкільної, є одним із пріоритетних напрямів державної 

освітньої та регіональної політики [4, с. 34]. 

Однією з форм роботи з творчо обдарованою молоддю є Мала академія 

наук (МАН) – загальнодержавний науково-громадський проєкт, спрямований 

на пошук, підтримку, сприяння творчому розвитку обдарованих, здібних до 

наукової діяльності вихованців. Її освітня система забезпечує організацію і 

координацію науково-дослідницької діяльності, створює умови для 

інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного 

самовизначення, сприяє зростанню наукового потенціалу країни. На 

сьогоднішній день Мала академія наук України об'єднує 27 територіальних 

відділень обласного рівня [3]. 

Так, МАН України стала зв’язуючою ланкою між школою, коледжем та 

закладом вищої освіти, започаткувавши в  листопаді 2021 року на базі 

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу філію Полтавської обласної 

Малої академії наук (Лубенська філія ПОМАН). Філію створено з метою 

виявлення, розвитку і підтрим-ки обдарованих дітей, поліпшення умов для 

підвищення ефективності та якості навчання, цілеспрямованого розвитку 

дослідницьких здібностей особистості, поглиблення науково-практичних знань 

із галузевих наук у секціях і наукових товариствах, подальше зміцнення 

зв’язків між молоддю і науковими установами.  

На базі Лубенської філії ПОМАН відкрито дев’ять гуртків, де навчається 

152 вихованців за науковими секціями: «Фізична хімія. Експериментальні 

дослід-ження», «Юні лісівники», «Українська література», «Історичне 

краєзнавство», «Математика», «Наукові дослідження в галузі географії», 

«Психологія», «Експери-ментальна і теоретична фізика», «Кримськотатарська 

гуманітаристика». Ключова роль у вихованні юних дослідників належить 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

286 

 

 

викладачам коледжу та вчителям Лубенської громади. Серед вихованців філії - 

учні 8-11 класів шкіл, студенти коледжу, що виявляють цікавість до наукової 

діяльності та бажають одержати додаткові знання в окремих галузях науки і 

беруть участь у роботі гуртків, схильні до проведення наукових досліджень, 

технічної творчості; виступають на конференціях, виставках; є призерами 

олімпіад, мають самостійні наукові праці. Інтелектуальне виховання та 

розвиток найбільш ефективно здійснюється у процесі залучення слухачів до 

методів наукового пізнання матеріалу на доступному для них рівні, що 

особливо важливо, і тому визначається з особливим інтересом.  

Педагогічний процес в МАН має свої особливості, які відрізняють його 

від звичайних занять в коледжі чи школі. І перш за все це те, що плани й 

програми наукових гуртків, на відміну від традиційних навчальних програм, 

охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі 

звичайних занять, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий потенціал 

конкретної дитини. 

Навчально-виховний процес в Лубенській філії ПОМАН здійснюється 

диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів із врахуванням їх віку, 

психофізичних особливостей, стану здоров’я), з використанням різних 

організаційних та дистанційних форм роботи: заняття, гурткова робота, урок, 

лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, 

змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, екскурсія, в тому числі 

віртуальна, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, 

теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та 

промислових підприємствах, на природі, а також із використанням інших 

форм.  

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності філії є співпраця із 

закладами вищої освіти, науковими установами та громадськими інститутами, 

бізнес-структурами, що сприяє успішному виконанню її головної функції – 

формування інтелектуального потенціалу української нації. Результатом 

плідного навчання учня у Малій академії наук є написання під керівництвом 

керівника гуртка науково-дослідницької роботи, з якою діти виступають на 

наукових конференціях, захищають її під час конкурсу-захисту на І, ІІ, ІІІ 

етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України.  

Цьогоріч 11–14 лютого 2022 року в м. Полтаві відбувся ХХХІ  обласний 

етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Полтавського територіального відділення МАН. На розгляд журі від 

Лубенської філії ПОМАН було подано 10 дослідницьких проєктів відповідно в 

профілях: природничому – 3; гуманітарному – 1; суспільному – 3; фізико-

математичному і технічному – 3. За результатами заочного оцінювання 
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дослідницьких робіт, постерного захисту та наукової конференції визначено 

переможців у 9 секціях Конкурсу-захисту, а саме: І місце – 4 (секція 

«Етнологія», «Астрономія та астрофізика», «Українська мова», «Соціологія»), 

ІІ місце – 1 (секція «Хімія»), ІІІ місце – 4 (секція «Психологія», «Ботаніка», 

«Історичне краєзнавство», «Теоретична фізика»). Переможці направили свої 

роботи на фінальний ІІІ етап, який відбудеться в червні місяці цього року. 

Висновки. Отже, основними завданнями роботи Лубенської філії 

ПОМАН на базі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу є пошук, 

розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих дітей; виховання 

свідомого громадянина України; створення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного самовдосконалення вихованців; формування 

соціально-адаптованої особистості, її громадського досвіду; розвиток умінь та 

навичок культури наукового дослідження; пропаганда своїх наукових 

досліджень та захист їх авторських прав і інтересів;  задоволення потреб у 

самовизначенні та творчій самореалізації. 
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ПРАВОВА ОБІЗНАНІСТЬ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

В статті розглянуто один із важливих аспектів в житті кожної людини – 

це трудові та пов’язані з трудовими відносини, які супроводжують кожну 

людини майже з народження і до настання поважного віку. 

Головною метою статті є формування у всіх здобувачів освіти, які є 

значною частиною громадян нашої держави, комплексу спеціальних знань з 

трудового законодавства України з урахуванням сучасної законотворчої 

діяльності, знанням Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України та Уряду Верховної Ради України, законодавчих актів України і інших 
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нормативних документів. Джерелами  знань є  різноманітні нормативні акти 

органів державної влади та управління, що регулює трудові та інші відносини, 

тісно з ними пов’язані. 

Правовідносини є основним поняттям правової науки, за визначенням це 

суспільні відносини, які регулюються нормою права. 

Трудові правовідносини – це врегульовані трудовим законодавством 

України і тісно пов’язані з ними відносини працівників у галузі праці. 

Існують такі види правовідносин у сфері трудового права: 

 Правовідносини з забезпечення зайнятості і працевлаштування; 

 Трудові правовідносини працівника з роботодавцем; 

 Колективні правовідносини; 

 Правовідносини з професійної підготовки та перепідготовки 

працівників; 

 Правовідносини за нагляду за дотриманням норм трудового 

законодавства; 

 Правоохоронні правовідносини, щодо матеріальної 

відповідальності сторін та з розгляду трудових спорів тощо. 

   Ядром правовідносин у сфері трудових правовідносин є трудові 

правовідносини. 

Трудове право регулює трудові відносини, які виникають з появою нового 

юридичного факту шляхом укладання  трудового договору який  визначається 

як добровільний правовий зв'язок працівника з роботодавцем, яким працівник 

зобов’язується здійснювати обумовлену трудову функцію, виконуючи правила 

трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати винагороду 

за певний трудовий внесок і створювати умови праці відповідно до 

законодавства і колективного договору. 

Головним суб’єктом трудових правовідносин є працівник, за умови 

наявності у нього трудової угоди з роботодавцем. 

Специфіка роботодавця, як другого суб’єкта трудового права в умовах 

ринкових відносин є такі складові: реєстрація підприємства, вид та форми 

підприємства, наявність статутного капіталу, наявність фонду оплати праці, 

затвердження штатного розпису та інші ознаки юридичної та фізичної особи.  

 Інші відносини називають «пов’язані з трудовими», тому що вони 

напряму не пов’язані з трудовою функцією.  

    Відносини, пов’язані з трудовими, напряму не регулюються КЗпП. 

Вони регулюються іншими нормативними актами. Законами «Про зайнятість 

населення», «Про соціальне державне страхування», «Про пенсійне 

забезпечення». Нормами та правилами, які регулюють поведінку людини у 

суспільстві: господарським, кримінальним та іншими кодексами України. 

   Відносини, пов’язані з трудовими: 
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1. Відносини, які передують трудовим відносинам – це відносини, 

пов’язані з пошуком роботи та працевлаштуванням. Регулюються вони 

Конституцією України та законом «Про повну зайнятість населення», які 

гарантують кожному громадянину право на труд та повну зайнятість. 

Суб’єктами цих відносин виступають кандидат на вакантну посаду і держава, 

яка є гарантом Конституції, через Фонд зайнятості населення. 

2.  Підвищення кваліфікації з відривом і без відриву від виробництва, 

підготовка та перепідготовка. Ці відносини регулюються галузевим та 

кваліфікаційними довідниками, порядком про атестацію працівників, законами 

«Про освіту», «Про оплату праці», договорами про навчання. Третім суб’єктом 

цих відносин є сторона, що надає освітні послуги. 

3. Створення виробничо-побутових умов для працівників, забезпечення їх 

спецодягом, створення умов з охорони праці. Ці відносини регулюються 

галузевим  нормами, законами «Про охорону праці»,  «Про пожежну безпеку» 

та іншими документами і інструкціями по підприємству. Третьою стороною 

цих відносин може бути контролюючий орган. 

4. Створення умов відпочинку, санітарно-курортне лікування та оздоровчі 

табори для дітей та молоді, їдальні, кімнати санітарної гігієни та відпочинку. Ці 

відносини регулюються також галузевим  нормами, законами «Про 

загальнообов’язкове соціальне страхування»,  «Про відпустки»,  «Про захист 

материнства». 

5. Надання працівникам соціально-побутових та соціально-культурних 

умов : гуртожиток, службове житло, особистий транспорт, особисті гаджети і 

т.п. Регулюється колективним договором підприємства, законом «Про 

об’єднання, професіональні союзи та спілки для захисту своїх прав та 

інтересів».  

6. Надання матеріальної та грошової допомоги. Регулюється законом 

«Про оплату праці», Господарським кодексом, адміністративним правом, 

порядком про іпотеку, про фінансування, кредитування та іншими порядками 

про соціальні забезпечення. 

7. Відшкодування заподіяної шкоди. Ці відносини можуть тривати після 

звільнення і припинення трудових відносин. Регулюється договором про 

матеріальну відповідальність, про колективну відповідальність і договором про 

нерозголошення державної і комерційної таємниці, законом «Про соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань». 

Висновки. 

Закріплення і реалізація трудових прав і відносин, пов’язаних з 

трудовими як елементу цілісної системи гарантованих державою прав і свобод 

людини неможливе без глибокого теоретичного аналізу існуючих положень 

щодо прав людини і громадянина на працю, розгляду їх сутності та впливу на 

правове положення суб’єктів трудового права. Правова характеристика 
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трудових прав особи у державній організації суспільства є визначальним 

фактором, який розвивається відповідно до історичних етапів діяльності 

правових інститутів та характеризується поступовим відокремленням та 

розширенням прав і свобод у сфері праці. 

 

УДК 81:377.36.63 

Аліна Козачкова, 

Світлана Корнієнко, 

Вадим Кривець 

Лубенський лісотехнічний фаховий коледж, викладачі; м.Лубни,Україна. 

 

СВІДОМИЙ УКРАЇНЕЦЬ – ГІДНИЙ НАЩАДОК СВОЇХ ПРЕДКІВ 

 

Анотація. Духовні та матеріальні цінності, створені упродовж століть 

українським народом не можуть безслідно зникнути.  

Annotation. Spiritual and material values created by Ukrainian people over 

the centuries cannot disappear without a trace. 

Ключові слова: українці, українська культура, життєва мудрість, 

пісенна творчість. 

Key words: Ukrainians, Ukrainian culture, wisdom of  life, song  creativity. 

 

Сто вітрів в ногах лежить 

Мого роду і народу… 

Іван Драч 

 

Український народ має багату й оригінальну культуру, надбану 

численними поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість та 

настанови щодо способу життя. Це — світовідчуття та світосприймання 

нашого народу. Пращури відбирали найцінніші надбання, збагачуючи їх, і 

бережливо передавали з покоління до покоління. Українці вміли відчувати 

природу, черпати здоров’я, силу й красу з її лона; усі творчі сили людини були 

спрямовані на зміцнення сім’ї, свого роду.  

Життя нашого народу не можна назвати легким, але споконвічне бажання 

чужинців загарбати й підкорити нашу націю завжди закінчувалося поразкою 

для завойовників. Можна переписати сторінку, але викреслити із пам’яті нації 

гіркий шлях до здобуття незалежності не вийде, допоки житимуть українці. 

XX століття залишило у свідомості й пам’яті народу яскраву пісенність 

Українських січових стрільців — унікальний пласт нашої лірики, пов’язаний з 

Визвольними змаганнями українців часів Першої світової війни. Бойову 

стрілецьку пісню породило саме життя. Загони січових стрільців об’єднали 
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значну частину патріотичної молоді, а пісенна творчість цього періоду взагалі 

не має аналогів у світовій військовій поезії.  

Виплекана на козацьких і народних традиціях, пісенна творчість 

Українських січових стрільців оживає сьогодні, підбадьорює та скріплює 

український дух наших воїнів. Це своєрідний мистецький символ 

державницьких змагань за незалежність України. Варто згадати перших 

авторів, які були безпосередніми учасниками військових подій: Михайло 

Гайворонський, Роман Купчинський, Левко Лепкий, Антін Баландюк, Микола 

Угрин-Безгрішний, Антін Лотоцький, Григорій Трух, Богдан Крижанівський. 

Патріотичні, бойові, веселі й жартівливі, глибоко ліричні та задушевні, 

сумні й трагічні пісні не давали забути, хто ми є на цій Землі. Генетичний код 

наших дідів і прадідів ніс могутнє прагнення волі, якого не здатні знищити ані 

моральні, ані фізичні тортури. 

Основними творцями стрілецьких пісень були три композитори – 

Михайло Гайворонський, Роман Купчинський і Левко Лепкий [1].  

Окремо слід відзначити пісню «Ой, у лузі червона калина», у якій 

скристалізувалася вся програма Українських січових стрільців. У добу Першої 

світової війни вона стала символом визвольної боротьби. Це був гімн січових 

стрільців.  

Встановлено, що перший її варіант написав відомий поет, директор і 

режисер Українського театру у Львові «Руська бесіда» Степан Чарнецький 1914 

року. Здійснивши постановку трагедії Василя Пачовського про гетьмана 

Дорошенка «Сонце руїни», він був невдоволений фінальною піснею-скаргою 

України «Чи я в лузі не калина була». Для оптимістичнішого фіналу митець 

вставив у драму народну пісню «Розлилися круті бережечки», дещо 

переробивши у ній слова. Крім того, Чарнецький додав до пісні власну 

мелодію. Вистава сприяла популяризації пісні, особливо її останньої строфи 

«Ой, у лузі червона калина похилилася…»  

Це літературна молитва зображує сум України за синами, які 

потерпають у неволі. Надзвичайно експресивно оспівано битву січовиків із 

ворогом за визволення полонених. Єдність, мужність, волелюбність, уміння 

захищати рідний край – ці риси характеру актуальні і сьогодні. Прийти на 

допомогу браттям, які перебувають у небезпеці – запорука перемоги, якої 

прагнемо як ніколи. 

Слова наскільки актуальні, що не викликають сумнівів у правоті 

визвольного походу. Щодо образу калини, який використано у творі, він не є 

випадковим. Не можна уявити собі сільського двору, де б не ріс кущ калини. У 

сиву давнину вона уособлювала народження Всесвіту. Здавна вважалася в 

наших пращурів символом любові, краси та поваги. Коли уважно глянути на 

зерня, то воно нагадує маленьке серце. Асоціативний звʼязок – калина-мати, 
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калина-дівчина, калина-Україна, калина-кров. У пісні – це символ України, її 

боротьби за незалежність, що окроплена краплями крові героїв [4]. 

Надзвичайно вдало підібрані автором художні засоби у творі: метафора 

(Україна зажурилася), звертання (червона калино, славна Україно), епітети 

(кривий тан, московські кайдани, золотистий лан, буйнесенький вітер, червона 

калина, білий цвіт, добрий рід, брати-українці, широкі степи), анафора (а 

ми…), а також риторичні оклики («А ми нашу славну Україну, гей, гей, 

розвеселимо!», «То прославить по всій Україні січових стрільців!») 

Стрілецькі пісні у ХХ столітті зазнали тоталітарного нищення, адже 

вони асоціювалися з історичними епохами, коли Україна намагалася 

ствердитися як незалежна держава. Незважаючи на відверті заборони і 

переслідування, вони збереглися і не втратили своєї популярності.  

Чи випадково пісня сьогодні «ожила», залунала з новою силою? Ні. У 

ній закладено нескорений дух українця, бажання волі, правди на своїй землі, 

братерська злагода.    

Варто також згадати надвичайно актуальний відеорилик, у якому 

музиканти та співаки звернулися до пісні «Ой, у лузі чевона калина».  

І ми бережемо «тую стрілецькую славу», зафіксовану в численних 

стрілецьких піснях, бо наша боротьба за святую волю продовжується. А пісенна 

творчість Українських січових стрільців стала гідним внеском у духовну 

музично-поетичну скарбницю українського народу. 
Висновки. Століттями чужинці дивувалися неповторній звитязі 

українського воїна. І сьогодні, коли за короткий термін Українська армія 

перетворилася на одну з найбільш боєздатних і дієвих армій світу, наш народ 

не припиняє дивувати світову спільноту своєю злагодженістю та звитягою. 

Прийдешнім поколінням йти новими стежками, уквітчуючи історію 

України своїми надбаннями. «Ні в погоду, ні в негоду» не зломиться дух 

народу. З цим переконанням, усвідомленням власної гідності, з вдячною 

пам’яттю про славне минуле буде крокувати український рід у майбуття. 
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технології в закладах вищої освіти, їх вплив на освітній процес, а також 
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Сучасному світу притаманний стан постійних змін. При цьому зростає 

роль інформаційних комунікацій  і послуг у  житті людини. Тому виникає 

необхідність модернізації освіти, переосмислення існуючих освітніх технологій 

на основі накопиченого  практичного досвіду роботи вищих навчальних 

закладів. Реалізації цих пріоритетних вимог сприяють педагогічні інновації. 

Під інноваційними процесами в освіті розуміють процеси виникнення, 

розвитку і проникнення в широку практику педагогічних нововведень, оскільки 

інновація – це не лише впровадження нововведень, а й зміни, що 

супроводжуються змінами в різних видах діяльності, стилі мислення. 

Впровадження інновацій у педагогічний процес навчального закладу повинно 

забезпечити підвищення якості навчання студентів, знизити втрати часу на 

досягнення певних результатів  навчання.   

Метою будь-якої інновації освіти є зміни, які призводять до підвищення 

ефективності педагогічного процесу. Вирішення педагогічних інноваційних 

проблем завжди тісно пов’язані з аналізом вже існуючих результатів 

дослідження сутності, структури, класифікації та особливостей протікання 

інноваційних процесів у сфері освіти. 

У сучасній освіті істотне місце приділяється використанню засобів нових 

інформаційних технологій, інтернет-технологій. Відомо, що інформаційні 
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технології розвиваються в кілька разів швидше будь-яких інших технологій, а 

комп’ютер увійшов у наше життя як недорогий і високопродуктивний робочий 

інструмент. Комп’ютери та інформаційні мережі стали широко 

використовуватись  і для освітніх цілей. Розвиток нових інформаційних 

технологій тягне за собою становлення принципово нової освітньої системи, 

яка може забезпечити надання освітніх послуг при скороченні питомих витрат 

на освіту. Саме на досягнення цих цілей направлено інтернет-утворення, яке 

можна визначити як освіту широких верств населення, що отримується за 

допомогою інформаційних освітніх ресурсів мережі інтернет. Серед ідей і 

тенденцій, властивих сфері освіти і які впливають на інформатизацію освіти, 

можна виділити наступні: гуманізація і гуманітаризація освіти; багаторівнева і 

випереджальна підготовка кадрів; безперервність освіти, необхідність 

поповнення знань протягом усього життя; соціалізація і професіоналізація 

особистості. 

Аналіз досліджень свідчить, що в нашій країні є всі необхідні передумови 

для формування нового інформаційного суспільства, про це свідчать праці 

вітчизняних та зарубіжних дослідників у цій галузі: В. Биков, Г. Бонч-Бруєвича, 

В.Воронкова, Р. Гуревич, А. Гуржій, К. Джонсона,  М. Жалдак, С. Кадзіти, К. 

Кіма, Г. Косенка, В. Лапінський, Н. Морзе, Х. Пена, О. Спірін, С. Якубова та ін. 

На їх думку технології, які базувалися на інформації, трансформуються у 

технології, які будуть базуватися на взаємодії та знаннях. Розвиток суспільства 

передбачає насамперед  знаннь цифрових технологій, цифрового суспільства, 

всього того, що зветься цифровою ерою розвитку цивілізації, і належить до 

Smart-суспільства [1, с.122]. 

SMART-технології в освіті сьогодні вже не є новинкою. Вони широко 

впроваджуються та застосовуються в освітньому процесі.  Перед сучасним 

викладачем постає ряд важливих завдань, які необхідно вирішити, щоб зробити 

навчальний процес цікавим, творчим та задовольняти всі потреби сучасного 

студента в отриманні необхідних знань. Тому це вимагає перебудову процесу 

викладання дисцинлін у вищій школі із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій. SMART-технології дозволяють зробити процес навчання більш 

ефективним за рахунок перенесення навчального процесу в електронне 

середовище, а це , в свою чергу, надає можливість доступу кожному до великої 

кількості джерел, максимальної  різноманітності мультимедіа, здатність швидко 

і просто налаштовується під рівень і потреби  кожного слухача.  

Найважливішою зміною є те, що навчання стає персоналізованим. Деякі 

університети у світі вже сьогодні широко використовують алгоритми штучного 

інтелекту, щоб реалізувати цю мету. Це також дозволить забезпечувати 

слухачів матеріалами, які найбільше підходять під їхні індивідуальні академічні 

потреби. Багато дослідників  переконані  у тому, що завдяки сучасним 

технологіям, які дозволяють досить легко знаходити інформацію  через 
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пошукові системи, система освіти має змінитися й акцентувати увагу на інших 

навичках. Імовірно, тепер основним завданням буде навчити людей правильно 

шукати й обробляти інформацію – тобто навчитися правильно навчатися 

самим. 

Таким чином, стає зрозумілою актуальність використання технології 

SMART в освітньому процесі: студенти сприймають інформацію швидше, 

беруть участь у групових дискусіях, виконують спільну роботу, проходять 

індивідуальну перевірку знань; встановлюється ефективний зворотній зв’язок у 

системі «студент-викладач». SMART-технології стали невід’ємною частиною 

сучасного життя суспільства. 

Використання Smart-технологій у навчальному процесі ВНЗ  базується на 

використанні  дата-центрів на платформі хмарних технологій, планшетів, 

планшетних комп’ютерів, смартфонів, Smart TV, Smart-дошок, Smart-

приставок, документ камер, Smart-проекторів, відповідного програмного 

забезпечення, інших засобів. . Це дає змогу отримати освіту, реалізувати 

творчий та інтелектуальний потенціал також людям, що мають фізичні вади. 

Висновки.  Застосування сучасних SMART-технологій у навчальному 

процесі є не тільки засобом активізації пізнавальної, творчої діяльності 

студентів, але й об’єктивно обумовленою необхідністю у зв’язку із стрімким 

розвитком науки та техніки. Широке використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі підготовки сучасного фахівця 

надасть можливість закласти фундамент, щодо здійснення майбутньої  

успішної професійної діяльності та карʹєри. 
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гуманістичного виховання учнів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 

Автор досліджує основні методи, прийоми, форми організації навчальної та 

виховної роботи , формування екологічних цінностей особистості, що є 

досить актуальним сьогодні.  

 Annotion: The article focuses on actual problems of humanism  bringing up 

the pupils revealed in pedagogical heritage of V. Suhomlinsky. The author 

investigates the basic methods and forms of studying and bringing up the pupils, 

forming their ecological values, that is actual enough nowadays. 

Ключові слова:виховання,дидактика,гуманістична педагогіка, 

школознавство. 

Key words: upbringing, didactics, humanistic pedagogy, school education 

 

Постановка проблеми.  Актуальною проблемою сьогодення є виховання 

людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, 

досягнення людства в науці, культурі, мистецтві,уміння розвивати нові 

технології. Оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, 

долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних 

ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Педагогічне завдання  

сьогодення - досліджувати, розвивати і надихати  здібних, обдарованих дітей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  У вихованні та навчанні 

творчих людей протягом останніх років гостро позначилася потреба 

суспільства, які мають нестандартний погляд на проблеми, здатних активно і 

своєчасно реагувати на зміни, які відбуваються в світі.  

     Поняття творчості з’явилося ще в давні часи. Питанням творчості цікавилися 

здавна, і цікавляться донині. Цією проблемою цікавилися філософи ідеалісти 

ХІХ–ХХ ст., вчені епохи романтизму. Дану проблему описували А. Бергсон, 

Л. Виготський, Д. Локк, К. Маркс, Ф. Шеллінг. Не залишався осторонь і 

видатний український педагог В. О. Сухомлинський [2, 337]. 

Мета статті: розкрити психолого-педагогічні засади розвитку творчих 

здібностей сучасного підлітка через гуманну педагогіку,на основі 

трансформації педагогічних ідей Василя Олександровича Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Василь Олександрович відводив чільне 

місце цій проблемі у своїй педагогічній діяльності. «Творчістю, - зазначає 
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вчений, - є діяльність, в яку людина вкладає немовби частинку своєї душі, і чим 

більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. Процес творчості характерний 

тим, що творець самою працею своєю і її наслідками справляє величезний 

вплив на тих хто поряд з ним»[11, с.275].                  

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і 

честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним  викладачем  

сьогодні стоїть завдання  спрямоване  на  формування  творчого  потенціалу  

нації  шляхом створення  оптимальних умов для  розвитку всебічно обдарованої 

молоді. 

Кожна дитина – індивід, особистість, що формується впродовж свого 

життя різними чинниками. Одним із цих чинників є коледж. Повноцінним 

навчанням педагог називав навчання, яке розвиває розумові сили і здібності. 

Дуже важливо виявляти, навчати, виховувати обдарованих дітей. А цього ми 

вчимося, звертаючись до невичерпного джерела методичної думки – 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Основна увага звертається на 

академічну або інтелектуальні здібності. Але й інші здібності не можна 

оминати увагою. Саме тому у своїй роботі слід сприяти виявленню всіх видів 

здібностей. Адже, якщо  дитина може і вміє проявити, розвинути свої 

здібності,їй набагато краще буде реалізуватися, знайти своє місце в групі, в 

коледжі, в родині, а згодом –і в дорослому житті. 

Досліджуючи проблему дитячої творчості, В.Сухомлинський довів, що ця 

самодіяльна, індивідуальна творчість «для себе», - як правило, найчастіше не 

має суспільної цінності, а новизна полягає в збагаченні особистості, 

самостійному підході до створення вже відомого, в індивідуальному відкритті. 

А саме:                                                            

·   Розвиток лідерських якостей дитини; творчого розвитку особистості 

·   Виховання європейських цінностей; культури поведінки 

·   Профілактика правопорушень 

·   Виховання бережливого ставлення до природи, мотивації до праці 

Однолітки, друзі, вчителі,викладачі  –  це той світ, де молода людина 

вчиться бути собою, розвивається, шліфує свої життєво необхідні принципи та 

поняття. І добре, коли в цей час поряд з дитиною, яка підіймається по власних 

сходинках успіху, йде творчий, активний, розумний наставник. 

Класний керівник – це стержень виховного процесу, це невидима нитка, 

яка зв’язує студента, викладачів, адміністрацію коледжу, громадськість. 

    Завдання класного керівника — так побудувати виховну діяльність, щоб сама 

її організація, приклади авторитетних наставників,середовище коледжу сприяло 

виховуванню студентів у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого 

народу, національної ідентичності, самобутності.  

  У нашому коледжі в  роботі з обдарованими дітьми практикується системне 

використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, які допомагають 
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залучити обдарованих дітей до неперервного самовдосконалення,  а 

саме: гуртки, спортивні секції, інтелектуальні ігри; організація «Студентська 

рада», об’єднання «Рада гуртожитку», предметні олімпіади, дослідницька 

робота в МАН, виховні проекти, творчі звіти, фестивалі, зустрічі з цікавими 

людьми, конкурси, турніри, щовиховні години, нестандартні виховні заходи, 

шоу, брифінги, гайд-парки,  конференції; ігри, квести та ін. 

Неприпустимим і безглуздим є намагання перевиховати студента. Ми 

повинні сприймати вихованців такими як вони є – це є найважливіше правило 

виховання. Поряд з цим,  усі діти талановиті, тільки талант є у кожного свій і 

ми повинні вміти його віднайти . «Обережно: дитина!» В.О. Сухомлинський у 

статті також підкреслює: «Школа – це місце, де розвиваються найскладніші, які 

тільки можуть бути в світі, людські відносини. Складні тому, що відбувається 

велике і важке, радісне і болісне творення людини. Педагогічна мудрість у тому 

й полягає, щоб бачити свого вихованця очима творця» .  

 Адже чим багатша наша діяльність, тим більший вплив вона має на душі 

наших студентів. Саме тому як класний керівник намагаюсь  якомога частіше 

залучати своїх вихованців до колективних творчих справ (підготовка виставок 

художніх робіт та фото, створення класних проектів, підготовка концертних 

номерів, свят,відеороликів, тощо… 

В юнацькому віці, коли відбувається самовизначення, пошук цінностей, 

потрібні не змагання, як молодшим школярам, а більш серйозні філософські 

бесіди, диспути, відверті розмови, дискусії на теми, які їх хвилюють з 

обговорення проблем, зустрічі з цікавими людьми. Тому велика увага 

спрямовується на підготовку до дорослого життя, формування майбутнього 

професіонала, громадянина, сім’янина, творчої та активної особистості. Досить 

часто трапляється так, що своє життя студенти хочуть пов’язати зі своїми 

захопленнями чи здібностями. 

Не можна ділити дитину на окремі частини, хоча, на жаль, досить часто 

буває так, що ми розриваємо цілісний світ  дитини на окремі предмети, 

відриваємо навчання від виховання. Проте саме у позакласній діяльності, під 

час проведення та  підготовки заходів можна найкраще пізнати вихованця та 

мудро вплинути на формування його особистості. Кожна дитина неповторна 

особистість зі своїм характером, темпераментом, здібностями, тому велику 

увагу слід приділяти кожній дитині, враховувати її сильні і слабкі сторони. 

 Є ефективне партнерство студента і викладача, батьків, психологічної 

служби,адміністрації тощо. Адже  завдяки систематичній і плідній співпраці 

можна досягти поставлених  цілей і завдань. Кожен педагог повинен уміти 

дивуватися, захоплюватися здібностями своїх студентів і,звичайно, щиро радіти 

їх успіхам. Під час наукового пошуку виявлено концептуальні засади 

формування творчої особистості студента через трансформацію спадщини 

Василя Олександровича Сухомлинського. Дитиноцентризм - врахування 
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особливостей розвитку дитячого організму в різні вікові періоди; глибоке 

пізнання індивідуальності кожної дитини; визнання її унікальності й 

неповторності; віра в творчі можливості кожної дитини; створення сприятливих 

умов для розкриття потенціальних сил дитини; проектування розвитку 

особистості школяра-студента; утвердження принципів педагогіки 

співробітництва; поетапна розробка та поступове впровадження в практичну 

діяльність ідей розвивального навчання(уроки мислення, подорожі до джерел 

живого слова, дослідницька діяльність, технічна творчість, мистецтво). 

   Організовуючи роботу з дітьми, учений передусім піклувався про 

розвиток їхнього мислення і мовлення, для чого використовував красу 

навколишнього: серед природи, багатої на живі образи, легше думати, краще 

фантазувати, швидше добирати слова з найтоншими відтінками. «Я прагнув, 

щоб перш ніж розгорнути книжку, по складах прочитати перше слово, діти 

прочитали сторінки найпрекраснішої у світі книги – книги природи» [2, 279]. 

Педагог-гуманіст виокремив педагогічні умови, додержання яких сприяє 

розвитку творчих потенцій дитини. Це створення відповідної матеріальної бази 

для різноманітної творчої праці; уміння помітити неповторну творчу 

індивідуальність кожного студента; надання кожній дитині свободи для 

самовираження, саморозвитку; забезпечення реалізації творчих можливостей у 

навчально-виховному процесі; створення інтелектуального фону введенням 

позапрограмного матеріалу; залучення студентів до різних видів творчої 

діяльності з урахуванням їхніх нахилів, здібностей, обдарувань; організація 

різновікового колективу; створення творчої атмосфери; активізація 

пізнавального інтересу; виховання в дітей «майстерності рук» [8, 274]. 

    Формування патріотизму в українському суспільстві залишається 

першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. Їх 

результатом  є: 

 розуміння своїх прав, свобод, обов'язків; 

 сформованість громадянської та життєвої позиції, участь в 

студентському самоврядуванні, житті коледжу та громади; 

 віра у духовні сили народу, його майбутнє; 

 усвідомлення себе патріотом і громадянином України; 

 потреба у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння 

та поваги; 

 розвиток моральних якостей, як невід'ємної складової внутрішнього 

потенціалу особистості. 

   У книзі «Сто порад учителю» В.Сухомлинський зауважив: «Немає 

абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в 

тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху 

в розумовій праці...»[8,167]. 

          «Розбори» вчителя з учнем у присутності всього класу є 
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образливими та неприпустимими. Тим самим учитель порушує основний 

принцип Конвенції про права дитини: «У всіх діях по відношенню до дітей 

першочергова увага приділяється найкращому забезпеченню інтересів дитини» 

(стаття 3). Публічні «проробки» наносять дітям величезну моральну шкоду, а 

застосування таких методів може призвести до судового розгляду батьків із 

педагогами (ст. 60 закону України «Про освіту»).. Конституція України 

встановлює право на свободу думок і переконань: «Кожному гарантується 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань» (ст. 34). Із цього випливає, що педагог категорично не має права 

виносити на розсуд класного колективу переконання та висловлені думки учня 

без його згоди.. Це означає, що кожний має рівні можливості висловитись і не 

лякатися, що він за це постраждає. 

Згідно зі ст. 53 Конституції України, кожний громадянин має право на 

освіту. Державою гарантуються її загальна доступність, безкоштовність і 

обов'язковість. 

Прийшли інші часи та інші діти, які відторгають залізну дисципліну, 

вимагають від дорослих поваги та партнерських стосунків, а вчителям здається, 

що вони до цього ще не готові, і вони продовжують діяти застарілими 

методами…    При цьому організація діяльності студентів у формі дозвілля 

сприяє вільному спілкуванню у середовищі ровесників, з якими дитина вважає 

себе найтісніше пов'язаною і авторитет яких для неї безперечний. У той же час, 

переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, 

сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і 

поведінки, тобто поступово здійснюється становлення тих властивостей і 

якостей, які є складовими творчої особистості. 

Тільки спільно з родиною навчальний заклад здатний сприяти розвитку 

творчих здібностей. Тому батьки мусять надавати належне значення цій 

діяльності. Цікаво, що роль батька і матері у розвитку творчих інтересів їхніх 

дітей неоднакова. 

На жаль, навіть деякі психологи досі схильні зараховувати в обдаровані 

тільки тих, хто випереджає однолітків у розумовому розвитку, хто має неабияку 

навченість. Про творчі прояви зростаючої людини усі говорять як про щось 

цінне, але сильно виражений творчий початок і пов'язана з ним своєрідність 

особистості дитини мало хто з учителів у своїх учнях терпить, і вже зовсім мало 

таких, хто це у своїх учнях виховує [13,18].  

Висновок. Таким чином,виховання сучасного підлітка на засадах 

гуманної педагогіки, аналізуючи творчу спадщину В.О.Сухомлинського, можна 

зробити висновок, що головною умовою  ефективного розвитку творчих 

здібностей педагог вважав -   

  ·        Вивчення вікових і індивідуальних особливостей ,міжособистісних 

відносин. 
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         ·Орієнтація на рівень розвитку, соціальний досвід і потреби окремого 

студента, індивідуальне стимулювання. 

         · Створення ситуації успіху. 

         · Індивідуальна і колективна робота по залученню студентів в діяльність. 

         · Створення середовища, що формує терпимість до чужої думки. 

         · Виховування поваги до прав інших людей, людської гідності. 

         · Розвиток в кожній дитині самостійності, ініціативності, відповідальності, 

творчості. 

        Тому багато дослідників, психологів, соціологів і педагогів, як в Україні 

так і за рубежем,активізували дослідження проблем творчості, креативності 

особистості і програми з розвитку творчого мислення; удосконалюються 

корекційні програми для розвитку творчого, обдарованого студента. 

На основі теоретичного аналізу педагогічної системи В. Сухомлинського  

виділено сукупність якостей, що забезпечують творчу активність.  Це 

спостережливість, допитливість, творчий інтерес, розвинене мислення, 

проблемне бачення, здатність до дослідницької діяльності, аналіз і синтез, 

широта, глибина та стійкість пізнавального інтересу, розвинута уява, фантазія, 

кмітливість, наполегливість. 

Праці В. О. Сухомлинського містять цінні теоретичні та практичні 

положення, реалізація яких сприятиме вихованню сучасного підлітка на засадах 

гуманної педагогіки, формуванню творчої особистості студента.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО                                             

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

У статті розглянуто функції викладача під час воєнного стану в системі 

дистанційного навчання. Проаналізовано форми, методи та засоби, якими 

повинен володіти викладач у дистанційному навчанні під час воєнного стану.  

Виокремлено перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу 

вчителям під час організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. 

Ключові слова: дистанційна робота,  воєнний стан, дистанційне навчання, 

комп’ютерне навчальне середовище, навчальна мережа. 

Основною метою навчання в дистанційному форматі у воєнний період має 

бути та підтримка, яка  допоможе стабілізувати психологічний стан дітей, а не 

наздоганяння програм та не засвоєння нових знать.Освітній процес має 

відбуватися без жодних негативних оцінок, обліку відвідування, об’ємних 

домашніх завдань, тощо. Навчання має стати допомогою дитині, а не черговим 

стресом та хвилюваннями.Найефективнішим варіантом в організації освітнього 

процесу мають бути заняття на повторення, узагальнення вивченого матеріалу 

раніше, а не вивчення нового матеріалу.Корисним було б залучення до 

навчальних занять практичних психологів закладів позашкільної освіти для 

проведення онлайн-вправ для стабілізації емоційного стану вихованців та 

налагодження ефективної співпраці.Педагогічні працівники мають з 

розумінням ставитися до розгубленості, неуважності та інертності вихованців 

під час онлайн-занять. 

Важливими методами у процесі навчання учнів є підбадьорення, турбота 

та підтримка дітей, а не залякувати негативом.Варто дотримуватися загальних 

правил організації дистанційного навчання та гігієну користування гаджетами. 

Основні правила організації дистанційного навчання 
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 1. Видихніть і занотуйте стратегію.Головне кредо для освітян в умовах 

війни – «Без паніки». Видихніть, заспокойтеся, заваріть улюбленого чаю та 

перш за все напишіть для себе інструкцію про те, за яким принципом влаштуєте 

навчання у своєму колективі, групі. Свідома та відповідальна робота педагога 

під час дистанційного навчання напряму відобразиться на роботі вихованців.  

2.Виберіть найзручніший інструмент взаємодії з вихованцями. Вибір 

платформи, графік прямих трансляцій, формат завдань – усе це не просто 

елементи, а система, яка добре працює, якщо продумана наперед. Тож не 

пошкодуйте один раз часу і розберіться, як організувати дистанційне навчання  

у нових умовах. Зокрема дізнайтеся, чи будуть у вашому колективі вихованці з 

інших регіонів. Якщо так, то важливо приділити їм окрему увагу, 

познайомитися та познайомити дітей між собою. 

3.Не уникайте розмов про війну. Обговорюйте ситуацію, що склалася. 

Так ви зможете зменшити напругу та встановити довіру з вихованцями. 

4.Додайте безпрограшний елемент. Подумайте про створення моментів, 

які привертають увагу вихованців до заняття та спрацьовують найбільш 

ефективно. Вправи, які студенти виконують у режимі реального часу, усні 

відповіді, короткі відповіді в чаті – ось те, що найкраще працює в 

дистанційному навчанні. 

5.Забезпечте збалансованість онлайн-заняття. Не варто перевантажувати 

заняття ані інформацією, ані веселощами: усього має бути в міру. Експерти 

радять зробити акцент на вирішенні потреб вихованців, на їхніх запитах. У 

межах кожного заняття і теми варто мати кілька опцій та пропонувати їх дітям. 

Особливо це важливо в умовах війни, коли щоденний стрес і так надто великий. 

6.Доцільність та обсяг домашніх завдань визначайте індивідуально, 

зважаючи на психоемоційний стан учнів. 

Добірка корисних порад щодо дистанційної роботи під час воєнних дій 

 Тривога застала на занятті 

Якщо навчання дистанційне, то в момент повітряної тривоги, вчитель має 

сповістити студентів про тривогу, припинити заняття та сховатись в укриття. 

До пропущених через тривогу занять не повертаються. Матеріал надсилають 

дітям для самостійного опрацювання. 

Атмосфера взаєморозуміння 

Пріоритетним завданням педагога під час дистанційного навчання в 

умовах воєнного стану – це створення атмосфери взаєморозуміння, 

взаємовиручки, поваги та любові; сприяння самореалізації кожного студента в 

умовах обмеженої можливості звертатися до педагога безпосередньо. Дуже 

важливо у цей час допомогти батькам організувати найсприятливіші умови для 

навчання та відпочинку вихованців, акцентуючи увагу на збереженні 

достатньої працездатності, раціональному використанні часу, дотриманні 

правильного режиму навчальної діяльності. 
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Мотиваційні онлайн-п’ятихвилинки 

      Важливим аспектом дистанційного навчання в сучасних умовах 

воєнного стану є його психологічний супровід. Тому вчителям, класним 

керівникам, практичним психологам, варто щоденно перед початком 

навчальних занять проводити мотиваційні онлайн-п’ятихвилинні «ранкові 

зустрічі» для вихованців усіх курсів. Адже війна – це криза, коли змінюється 

все, що ми знали про себе, про світ, про друзів і знайомих, про свій організм та 

свої можливості. Під час кризи людина почуває себе безпомічною, втрачає 

контроль над ситуацією, життям. Це шкодить психічному (ментальному) 

здоров’ю і як наслідок, може призвести до постравматичного стресового 

розладу (ПТСР), якщо вчасно не отримати психологічну допомогу та 

підтримку. 

 Збереження досягнутих раніше результатів навчання 

Звертаємо увагу, що основною метою освітнього процесу має бути 

збереження досягнутих раніше результатів навчання, тому доречно розробити 

завдання на підтримання, збереження, закріплення набутих умінь, навичок та 

завдання розвиваючого характеру, а також надати рекомендації батькам, щодо 

підтримки дитини та надання допомоги у виконанні цих завдань. 

Інформування 

     Інформувати про літературу та художні фільми (мультфільми) для 

спільного перегляду чи прослуховування батьків і підлітків (дітей); онлайн-

ресурси і канали з надання безкоштовної психологічної допомоги. 

 Онлайн-зустрічі 

Рекомендуємо кожного дня для колективу організовувати дружні онлайн-

зустрічі (близько 10 хв.), на яких діти можуть поспілкуватися, поговорити про 

те, що хвилює, підтримати одне одного.Щоденні онлайн-зустрічі можуть бути 

також пізнавального спрямування. 

Виховні заходи 

Виховні онлайн-заходи варто приурочити до відзначення свят, пам’ятних 

і ювілейних дат. Форма проведення виховних онлайн-заходів може бути 

різноманітною: тематичні заняття, лекції, вебінари, круглі столи, літературні 

вечори, флешмоби, челенджі, квести, конкурси малюнків на патріотичну 

тематику, написання листів-подяк ЗСУ. Так, можна долучитися до Проєкту 

підтримки дітей України (створення найбільшого і найціннішого у світі 

маніфест-колажу із дитячих малюнків про війну). Актуальним буде організація 

віртуальних екскурсій.  

Корисні ресурси, що допоможуть відволіктися у вільну, але тривожну 

годину 

 1. Видавництво Ранок безкоштовно надає книги в електронному форматі. 

Просто заходьте на сайт БараБука та завантажуйте, щоб мати змогу читати 

навіть без доступу до Інтернету. 
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2. Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних 

книжок в мобільному додатку. 

3.Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-

зустрічей із вчителями. Розклад зустрічей оновлюється щодня 

https://bit.ly/3sDR87P 

4. MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та 

національних телеканалів. 

Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу вчителям 

під час організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану: 

1.Навчальне відео: від контент-плану до реалізації в технологічній освіті 

[Електронний ресурс]. – URL: https://osnova.dacademy.com.ua/course/navchalne-

video-vid-kontent-planu-do-realizacziyi-v-tehnologichnijosviti/ (дата звернення 

03.04.2022). 

2.Сугестивна технологія в контексті дистанційного викладання трудового 

навчання [Електронний ресурс]. – URL: 

https://osnova.dacademy.com.ua/course/sugestyvna-tehnologiya-v-konteksti-

dystanczijnogo-vykladannyatrudovogo-navchannya/ (дата звернення 03.04.2022). 

3.Інформативно-методичні матеріали сайтів «Нова українська школа», 

«Освіторія», зокрема: https://osvitoria.media/tag/metodychni-materialy/ 

4.Сайт «На урок» https://naurok.com.ua/ 

5.Сайт «Освіторія» https://osvitoria.media/ 

6.org – додаток Web 2.0 для підтримки навчання https://learningapps.org/ 
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МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНИЙ ДИВОСВІТ ВАЛЕРІЯ ЛІСОВСЬКОГО 

 

Якщо запитають для чого живу? – 

Щоб колос у полі зростити, 

Щоб землю квітучу і вічно живу 

Весь вік по-синівськи любити.  

Щоб  подвиг вдихнути у юні серця. 

І жити, як личить людині. 

Живу, щоб віддати себе до кінця. 

Своїй Україні єдиній! [14; 70]. 

 

Анотація 

       У статті йдеться про життєвий і творчий шляхи відомого на Малинщині та 

Житомирщині педагога, вчителя української мови та літератури вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста української філології, члена-

кореспондента кафедри методики навчання гуманітарних предметів 

Житомирського обласного інституту післядипломної перепідготовки вчителів 

поета-пісняра, просвітянина, колишнього директора Головківської школи І-ІІ 

ступенів, Валерія Володимировича Лісовського (1951-2004). 

Abstract.  

The article is about the life and creative path of a famous teacher in Malyn district 

and Zhytomyr region, a teacher of Ukrainian language and literature of the highest 

qualification category, a teacher-methodologist of Ukrainian philology, a 

corresponding member of the methods of teaching humanities department at 

Zhytomyr regional institute of teachers' postgraduate retraining, a poet, an educator, a 

former director of Holovky school of the I-II degrees - Valeriy Volodymyrovych 

Lisovskyi (1951-2004). 

          На літературному небосхилі мальовничої Житомирщини можна зустріти 

ряд імен, що надійно увійшли в історію літератури нашого краю. Незабутніми 

для нащадків стали відомі на всю Україну імена славних поетів-земляків – Лесі 

Українки із Новограда-Волинського, Максима Рильського із с.Романівки 

Попільнянського району, Олега Ольжича та Бориса Тена з Житомира, Андрія 

Малишка, що певний час працював у Овручі, Михайла Клименка з с.Левкова 

Житомирського району, Валентина Грабовського дитячі роки якого пройшли у 

с. Вірівці та Льонівці Ємільчинського району, Михайла Сича з с. Троковичів 

Черняхіського району, Ігоря Ліберди із Вишнівців Баранівського району, 

Миколи та Петра Сингаївських із Коростенщини, Василя Сташука із с.Савлуків 
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Малинського району, Михайла Жайворона з Житомира, Михайла Пасічника з 

Бердичівщини, Петра Білоуса з Житомира та багатьох інших.  

          Одним із знаних представників красного письменства, педагогів і 

патріотів Малинського краю є ще один наш земляк – Валерій Володимирович 

Лісовський (1951-2004). 9 вересня 2021 року якому виповнилося б 70 років…  

      В.В. Лісовський – відомий поет-пісняр, педагог, громадський діяч, 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист української мови та 

літератури, директор Головківської ЗОШ І-ІІ ступенів Малинського району (а 

нині – Коростенського), член-кореспондент кафедри методики навчання 

гуманітарних предметів Житомирського обласного інституту післядипломної 

перепідготовки вчителів, голова райоб’єднання «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка.   

  Валерій Володимирович Лісовський народився 9 вересня 1951 року в 

с. Литвинівці Народицького району в родині робітників -- фронтовика 

Володимира Антоновича та Ольги Опанасівни Лісовських.  

       Закінчив Базарську десятирічку та філологічний факультет Житомирського 

педагогічного інституту імені Івана Франка.  

   Зі шкільних років був активним у громадському житті школи. Любив грати 

у футбол, а у 8-му класі замовив на день народження баян грати на якому 

навчився самостійно. Гарно співав. Почав писати вірші. Свою першу поезію 

надрукував у народницькій районній газеті «Жовтневі зорі».  

 Активним був і під час навчання у вузі. Був учасником студентського 

вокально-інструментального ансамблю, відвідував обласну літературно-

мистецьку студію. Тоді й познайомився із відомими поетами Михайлом 

Клименком та Валентином Грабовським.  

     Після закінчення інституту працював у школах Ємільчинського району. З 

1979 року вчителює в школах Малинського району. Працював у Пиріжківській 

та Владівській школах. А з 1987 року – в Головківській ЗОШ І-ІІ ступенів, яку 

очолив 1989 року. 2002 року Валерій Лісовський став лауреатом обласного 

етапу конкурсу «Вчитель року-2002» у номінації «Українська мова і 

література». [1;5]. 

    Він дуже любив життя, людей, дітей, яким віддав себе повністю. Ще й 

сьогодні його насичені, цікаві й методично виважені уроки пам’ятають його 

учні, колеги. 

    З того часу школа стала справжнім осередком культури й виховання 

підростаючого покоління. У школі часто бували відомі поети, письменники, 

громадські діячі – друзі Валерія Лісовського. А на презентацію своєї книги 

«Берегиня» видатного народознавця й письменника Василя Скуратівського 

зійшлося майже все село. За роки роботи Валерія Лісовського у школі побували 

поети Михайло Сич, Михайло Пасічник, Василь Сташук, Валентин 

Грабовський, члени Малинського літературно-мистецького об’єднання 
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«Поліська ластівка» Станіслав Шлімович, Олександр Крохун та багато інших.    

     Його двічі обирали депутатом сільських рад у Ємільчинському та 

Малинському районах.  

     Ім'я Валерія Лісовського двічі заносилось на районну дошку пошани, а за 

сумлінну й багаторічну працю мав багато грамот, подяк різного рівня. 

   Помер 27 грудня 2004 року, похований у Малині.  

   Валерій Лісовський – автор трьох поетичних збірок «Сон-трава» (1995), 

«Щедрує осінь» (1999) та однієї пісенної у співавторстві з Леонідом 

Римарчуком «Заметіль кохання» (2001).  

     Поезії педагога друкувалися на шпальтах районних, обласних та 

республіканських газет «Малинські новини», «Республіканець», «Паперовик», 

«Житомирщина», «Молодь України», а також фахових журналах «Дивослово», 

«Українська мова та література в школі», «Українська мова та література в 

середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах». Також його ліричні поезії 

увійшли до поетичної антології педагогів України «Самоцвіти». Разом із 

молодим і талановитим вчителем музики Головківської школи Леонідом 

Римарчуком об’їздили з виступами всі школи Малинського району. Тепло їх 

виступи сприймали і в Радомишльському, Народицькому районах, Коростені, 

Житомирі.  

      Поезії талановитого педагога-пісняра й земляка знають і читають нині не 

лише на Малинщині, а й в навчальних закладах Житомира, Києва, Волині, 

Черкас, США, Чехії, та інших країнах. А його передовий педагогічний досвід із 

вивчення літератури рідного краю вивчали колеги-філологи всієї області. 

     Він – автор більше 20 пісень, які нині виконують художні колективи 

Малинщини та області. Очолював районне товариство «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка. Був активним і на засіданнях міжрайонного літературно-

мистецького об’єднання «посвіт» імені Івана Огієнка, очолюване  

В.Ф. Сташуком. Сприяв початку спорудження в с.Головках церкви Косьми та 

Деміана УПЦ Київського патріархату. Він був одним і перших, хто їздив на 

злощасний мітинг до рідного с.Базару Народицького району на початку 90-х 

років, а дружина Неля Миколаївна вечорами на весь район тоді пошила синьо-

жовті прапори… 

  Захоплювався нумізматикою. Мав у своїй колекції більше 500 монет та 

паперових грошей різних років. Любив «тихе полювання», вирощувати 

городину, свою роботу, односельців. Хто б не звертався з порадою чи 

проханням він завжди уважно вислуховував і допомагав. Педагог був 

наставником і для багатьох молодих вчителів. 

   На фасадах Головківської школи та Базарського НВК Народицького району 

встановлені меморіальні дошки педагогу.     

   Нині, з метою вшанування пам'яті відомого педагога й поета-пісняра  

проводиться міжрайонний студентсько-учнівський конкурс «Слово і пісня 
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Валерія  Лісовського», в кому з 2014 року вже взяли участь більше 400 

учасників.  

 Життя і творчість Валерія Лісовського не раз висвітлювали у своїх наукових 

роботах учні – учасники МАН України, за творчістю В.В. Лісовського колеги-

вчителі не раз писали інтегровані уроки. Наукові статті про нього писали 

колишні професори ЖДУ імені Івана Франка Станіслав Пультер, Петро Білоус, 

вчителі Малинського ЗНВК №1 імені Ніни Сосніної Марія Максименко та 

Людмила Некуш. Поезії В.В.Лісовського використовували у своїх книгах 

заслужений вчитель України Марія Максименко та доктор історичних наук 

Володимир Студінський.  

       Він – автор гімну Малинського ЗНВК Школа-ліцей № 1 імені Ніни 

Сосніної» І-ІІІ ступенів. [28; 353]. 

       Поетично-музичний доробок поета і педагога, який вже відійшов у 

засвіти, розмаїтий за тематикою і художньою довершеністю. Вірші Валерія 

Лісовського – це поезія високої філософської мудрості, сили і пристрасті, 

глибокої людяності і душевної щедрості, високої культури письма. У ній 

прослідковується своєрідний почуттєвий ліризм. Автор у своїх поезіях вміє 

ніжно торкнутися струн людської душі, піднести, окрилити, примусити 

співпереживати разом із ним. 

  Приїжджає сюди щорічно. 

  Скільки очі зронили сліз! 

  То не згадка -- то пам'ять вічна 

  Над полеглими -- обеліск. 

  Багато років живе вдовою. 

  Десятки літ -- як із яблунь цвіт... 

  Похилилася головою 

  На холодний німий граніт... [14; 11]. 

        Любов до життя, його краса, велич та невичерпність, захоплення 

Україною, рідними Житомирщиною і Малинщиною – ось основний діапазон 

творів Валерія Лісовського. Його щире, тепле й правдиве поетичне слово 

глибоко западає в душу.  

   … Мій рідний Малин – місто князя Мала,  

       Моя земля – козацька плоть і кров. 

      Тут завжди в наших думах проростала 

      Свята Надія, Віра і Любов.  

      Мій рідний Малин – молодість крилата, 

      Колиска щастя, сонця і добра. 

      Плюскоче вдаль моя Ірша завзята – 

      Маленька внучка сивого Дніпра… [14; 8]. 

     Видатний літературознавець і науковець, колишній професор ЖДУ імені 

Івана Франка Петро Білорус так охарактеризував поетично-музичну творчість 
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Валерія Лісовського: «І в поезії і в творчості Валерій Лісовський покладався на 

традицію, тому у його віршах – знайомі і впізнавані ритми, тому у його піснях – 

народна мелодика… Він дотримувався випробуваних поетичних і музичних 

форм, такою була його муза – поєднувати Слово і Музику в одне гармонійне 

звучання… Валерій зумів щасливо виразити себе у Слові та Пісні. І це був його 

шлях. Це було його покликання. Він зумів серед клопотів  та буденщини 

сотворити світ Поезії, світле свято, яке пропонував усім, хто хотів би 

торкнутися краси і незвичайності цього світу. Щирий і добрий, відданий 

творчості і піднесений у високому слові – таким він був, таким я його і 

пам'ятатиму, допоки віку мого». [8; 154].     

     Поезія Валерія Лісовського пронизана роздумами над сенсом буття, 

осмисленням складних людських взаємин, співзвучна з мальовничою 

поліською природою, яка є чистим джерелом, звідки починається активна 

любов до рідного краю, до народу, до його важливого героїчного минулого. 

      Пахне в лісі смола,  

      Аж болить голова, 

      А навкруг розцвіла  

      Сон-трава…сон-трава…[14; 9]. 

     Поет дасятиріччями набував враження від різних явищ життя, і все це 

багатство вилилося в його небуденній творчості, що нараховує більше 600 

різножанрових поезій і пісень. Поезія і музика – це два крила пісні. Щоб пісня 

сподобалась людям, тобто стала крилатою, слова в ній незримим смичком 

повинні торкати струни серця, а музика надихати душу почуттям прекрасного. 

[16; 48]. А у своїй інтимній ліриці, Валерій Лісовський, зокрема, залишився 

вірним високим почуттям любові: 

      По отаві йдемо босоніж, 

      Сонна тиша і гладь ріки. 

      Зігріваю в своїх долонях 

      Ніжних рук твоїх колоски. 

      Сонний місяць приліг край неба, 

      Вже обличчя росою вмив. 

      І ніяких нам слів не треба, 

      В світі цілому – тільки ми… [14; 27]. 

     А ще поет-пісняр залишився незрадливим класичній витонченості й 

довершеності форми.  Його лірика відзначається самобутністю, народністю, 

неповторністю, пластичністю зображення, зрілої громадянською позицією. Він 

визнавав пріоритети добра, совісті і честі над розумом. [29; 244]. Характерною 

рисою поезій нашого земляка є лаконічність і вичерпність вислову. 

Бережім наших мам. Першоцвіти життя – 

Наші добрі та лагідні неньки. 

Перший подих і погляд, і серцебиття – 
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Все від них перейшло нам, маленьким. 

Над колисками нашими мудрість людську 

У піснях вони нам дарували. 

І в дорогу життя – у широку таку – 

Ми від них перші кроки ступали. 

І просили вони, щоб барвінок поліг 

Перед нами в далекій дорозі. 

А як ми повертались додому з доріг – 

Зустрічали на ріднім порозі. 

Нам вони віддали все, що тільки могли, 

Нас теплом зігрівали в морози… 

То чому вже тепер, коли ми підросли, 

В їх очах можна бачити сльози?... [15; 8]. 

       В.В. Лісовський – педагог за покликанням, добра й щира людина. Він 

користувався заслуженим авторитетом серед учнів, односельців, жителів 

району, освітянської спільноти Житомирщини та рідної Малинщини.  

       Не раз Валерій Лісовський був на запрошення своїх колег-філологів і 

адміністрації закладу і в стінах Малинського лісоколеджу (нині – фахового 

коледжу). А під час урочистого зібрання з нагоди 70-річчя коледжу прочитав 

вірш «Випускникам»: 

       Тут весною квітучою, 

       Взимку і восени 

       Над відкритим підручником  

       Чаклували вони… 

       Тут натхненно дивилися 

       На сузір'я  рясні. 

       Тут шляхи простелилися 

       Вам широкі, ясні. 

       Тож летіть легкокрилими 

       Без фальшивих прикрас. 

       Дуб із ялиною, що садили ви –  

       Краща пам'ять про вас. 

       Вам життя викладатиме 

       Завтра перший урок. 

       Будьте завжди завзятими –  

       І сягнете зірок! [15; 21]. 

       Професор ЖДУ імені Івана Франка Станіслав Пультер так охарактеризував 

поетично-музичний ужинок В.В. Лісовського: «Поетичний і пісенний доробки 

поета і педагога – цілісний і гармонійний. Вічна і світла пам'ять Валерію 

Лісовському, який опоетизував наше Полісся, його трудівників. Адже своїм 

учительським і педагогічним словом Валерій Лісовський залишився 
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незабутнім, бо сіяв розумне і вічне для своїх нащадків». [32; 127].  А відомий 

житомирський  поет, Огієнківський лауреат, заслужений журналіст України 

Михайло Жайворон сказав: «Валерій сказав дуже мало, але сказав дуже добре. 

Він завжди казав правду – і цим був оригінальним… Ліричні поезії та пісні 

Валерія Лісовського збагачують наші серця новим змістом і спонукають 

замислитися над суєтою суєт». [8; 163].   

       І хоча вже 18 років минуло відтоді, коли Валерій Володимирович 

Лісовський відійшов за життєву межу, але його небуденні вірші та пісні, 

патріотичні вчинки, мудрі настанови й поради, завжди житимуть у пам'яті та 

серцях багатьох поколінь.  
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Малинський фаховий коледж, викладач; м. Малин, Україна 

 

ЗАКОХАНИЙ У НЕБУДЕННЕ СЛОВО 

 

Людина знає радощі і горе, 

Мить успіхів і муки каяття; 

Де б не була, лишає свій автограф –  

Сліди діянь, і прагнень, і життя. 

(Антон Лісовський. «Автографи»). [7; 27]. 

Анотація 

       У статті йдеться про життєвий шлях і внесок у лінгвістичну науку 

видатного в Україні та на Житомирщині науковця-лінгвіста, педагога, 

журналіста, патріота й просвітянина, старшого викладача кафедри української 

мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, члена 

Національної спілки журналістів України, випускника Малинського ЗНВК 
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«Школа-ліцей № 1 імені Ніни Сосніної» Володимира Васильовича Власенка 

(1946-2006).  

   Abstract 

       The article deals with the way of life and contribution to linguistics of a 

prominent linguist in Ukraine and Zhytomyr region, a teacher, a journalist, a patriot 

and an educator, a senior lecturer of the Ukrainian language department at Zhytomyr 

State University named after Ivan Franko, a member of the National Journalists' 

Union of Ukraine, a graduate of Malyn general educational complex «School-

Lyceum №1named after Nina Sosnina» -- Volodymyr Vasyliovych Vlasenko (1946-

2006). 

        Малинщина завжди славилась не лище мальовничими краєвидами, а й 

відомими людьми. До славної когорти краю у різних галузях належать видатні 

діячі науки, техніки, культури, освіти, спорту, медицини, а також письменники, 

історики-краєзнавці, художники, скульптори, архітектори, лікарі, державні 

діячі, співаки, актори й музиканти.  

      З-поміж цієї великої когорти знаних у Малинській громаді та далеко за її 

межами людей золотими літерами у літопис історії Малинщини вкарбовується 

й ім'я відомого науковця-лінгвіста, педагога, старшого викладача кафедри 

української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

журналіста, члена Національної спілки журналістів України, палкого патріота 

України, просвітянина Володимира Васильовича Власенка (1946-2006 роки). 

Його життєвий, творчий і науковий шляхи тісно пов'язані з чарівним поліським 

містом, розташованим над тихоплинною річкою Іршею --  Малином.    

       Народився В. В. Власенко 8 січня 1946 року в м. Малині в родині 

робітників Василя Петровича та Віри Степанівни Власенків. Мама була 

людиною працьовитою, чесною і дуже доброю. 

        У 1964 році закінчив міську середню школу-ліцей № 1 імені Ніни Сосніної 

і вступив на відділ української мови та літератури філологічного факультету 

Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (нині 

держуніверситет). У 1968 році закінчив вуз і був направлений на роботу в 

Житомирську обласну газету «Радянська Житомирщина», де працював 

спочатку літературним працівником і літературним редактором. У 1971 році 

став членом Національної спілки журналістів України.  

        Цього ж року перейшов на роботу до Житомирського педінституту, де 

працював асистентом, потім старшим викладачем кафедри української мови. 

Тривалий час був і заступником декана філологічного факультету. [11; 96]. 

         У 70-их роках проходив стажування у Львівському державному 

університеті імені Івана Франка. У 1976 році закінчив аспірантуру Запорізького 

державного університету. [4, 85].  

      Коло наукових інтересів Володимира Васильовича було широким – 

проблеми лексики, фонетики, синтаксису, сучасної української літературної 
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мови, методики її викладання у школі та вузі. Разом зі своїм наставником, 

відомим вченим-мовознавцем, педагогом, доцентом кафедри української мови, 

людиною багатої душі, котра дуже любила життя, Миколою Михайловичем 

Богданом, доцентом кафедри української мови Ганною Кирилівною Конторчук, 

доцентом кафедри філології та лінгводидактики  Науково-навчального 

Інституту педагогіки ЖДУ імені Івана Франка Лідією Миколаївною Міненко, 

іншими колегами написав не один десяток солідних мовознавчих праць, якими 

користуються й нині студенти філологічних факультетів та викладачі вузів 

України під час занять і педагогічної практики. Багато часу приділяв науковим 

розвідкам у галузі лінгвістики тому, бо поділяв думку відомого українського 

філософа і мандрівника Григорія Сковороди про те, що не зафіксовано на 

папері, пропадає навічно. [14; 3]. За життя мовознавець-земляк окрім 

викладання студентам, систематично працював і з вчителями-філологами, 

читаючи пізнавальні лекції на курсах з перепідготовки в Житомирському 

обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти на районних 

методичних об'єднаннях і семінарах.  

       В.В.Власенко на філологічному факультеті Житомирського 

педуніверситету імені Івана Франка пропрацював більше 30 років. Досвідчений 

педагог і викладач, читав основні лінгвістичні дисципліни: «Сучасна українська 

літературна мова», «Старослов'янська мова», «Стилістика української мови».  

Студентам часто на заняттях говорив слова відомого земляка-мовознавця, 

письменника Івана Огієнка (митрополита Іларіона): «Мова – душа кожної 

національності, її святощі, її найцінніший скарб. [13]. 

         Тисячі його вихованців нині працюють в школах Житомирщини, вузах, 

коледжах та далеко за її межами.  

         Спільно з доцентом М.М. Богданом та іншими колегами-викладачами 

доцент Володимир Власенко видав  посібник для вчителів-словесників «Рідне 

слово повнозвучне» (Житомир, 1993), для студентів і вчителів «Фонетичний 

аналіз» (Житомир, 1980),  «Види фонетичного і синтаксичного аналізу» 

(Житомир, 1998), крім того, доцент кафедри української мови В.В. Власенко 

випустив «Збірник диктантів з пунктуації українсько мови» (Житомир, 1999), 

посібник для студентів-філологів і вчителів-словесників «Збірник диктантів з 

орфографії української мови» (Житомир, 2001. А праця «Сучасна українська 

літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналізи». (Житомир, 

2001), рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Одноосібно 

видав навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Сучасна 

українська літературна мова. Бібліографічний покажчик» (Житомир, 2004), 

рекомендований Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів 

спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і 
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література». Володимир Власенко був літературним редактором та одним із 

членів авторського колективу солідного видання «Ювілейна книга», 

присвяченого 85-річчю Житомирського держуніверситету імені Івана Франка.  

        Забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою 

завжди було важливим напрямком діяльності кафедри української мови ЖДУ 

імені Івана Франка. Плідно працювали над питаннями викладання української 

мови у ЗВО та ЗОШ упродовж багатьох років доценти М. М. Богдан, Г. К. 

Конторчук, старші викладачі В. В. Власенко, В. В. Прус. Вони опублікували 

багато цінних методичних праць для вчителів-словесників, серед яких: «Види 

фонетичного і синтаксичного аналізу» (Житомир, 1998), «Збірник диктантів 

із пунктуації української мови» (Житомир, 1999), «Збірник диктантів 

з орфографії української мови» (Житомир, 2001), «Сучасна українська 

літературна мова. Бібліографічний покажчик» (Житомир, 2004), 

рекомендований МОНУ. «Сучасна українська літературна мова. Лексичний, 

фонетичний і граматичний аналізи» (Житомир, 2001), рекомендований МОНУ; 

«Стилістика сучасної української мови» (Житомир, 2009), «Сучасна українська 

літературна мова. Практикум з синтаксису» (Житомир, 2010); «Просте речення. 

Складні випадки синтаксичного розбору простого речення» (Житомир, 2009), 

«Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Зразки розборів, 

коментарі» (Житомир, 2011). [12]. 

        У своїй квартирі В.В.Власенко зібрав доволі унікальну й різножанрову 

(мовознавчу, літературознавчу, художню) бібліотеку, що нараховувала декілька 

тисяч примірників. Солідний цитатний матеріал із різних творів української 

художньої літератури використовував  лінгвіст-земляк для упорядкування 

власних наукових праць для викладачів і студентів, що користувались успіхом і 

визнанням.    

        Його наукові розвідки друкувались у багатьох всеукраїнських наукових 

збірниках, фахових журналах, матеріалах науково-мовознавчих конференцій, 

періодиці. [8;8]. 

       За сумлінну й багаторічну працю вчений-мовознавець був нагороджений 

Почесною грамотою обласної ради народних депутатів, неодноразово 

відзначався у вузі. [4; 86]. 

        Володимир Васильович ніколи не забував про рідний Малин і його людей. 

При найменшій нагоді він неодмінно приїжджав до рідного з дитячих років 

Малина. Тут він підтримував зв'язки зі своїми однокласниками, вчителями-

філологами, перевідував могили своїх батьків. Неодноразово в якості гостя-

науковця та випускника його також запрошували в стіни школи-ліцею № 1 

імені Ніни Сосніної, де відбувалися Всеукраїнські науково-практичні семінари.          

       Життєва доля відміряла талановитому наставнику цілої плеяди мовників і 

філологів Житомирщини та України лише 60 років життя.  
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       Помер Володимир Васильович Власенко у Житомирі. Похований 18 квітня 

2006 року на старому міському кладовищі в Малині.   

        Малинці свято бережуть пам'ять про свого талановитого земляка-науковця, 

котрий дуже любив життя, завжди був для оточуючих зразком шляхетності у 

стосунках з іншими, високої інтелігентності, порядності, закоханості в роботу 

рідних, колег і друзів. Так, 12 січня 2011 року в актовому залі Малинського 

ЗНВК «Школа-ліцей № 1 імені Нині Сосніної», за ініціативи райоб'єднання 

ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка та підтримки дирекції навчального 

закладу, відбувся вечір-пам'яті випускника цієї школи 1964 року В.В. Власенка, 

присвячений 65-річчю з дня народження вченого-мовознавця. Поділитися 

спогадами про свого колегу. друга, брата, однокласника, наставника на вечір 

прибули його рідні, однокласники, вчителі, колеги з університету, посадовці 

відділу освіти Малинської міської ради. Теплими були  спогади про босоноге 

післявоєнне дитинство Володимира його рідного брата Миколи Васильовича, 

котрий приїхав із селища Володарка що на Київщині. Про незабутні роки, 

проведені поряд із Власенком поряд за учнівською партою, присутнім 

розповіла його однокласниця Зоя Тичина. Вона, зокрема, сказала, що ще зі 

шкільних років Володя любив порядок, був дуже пунктуальним, справедливим, 

завжди допомагав своїм однокласникам чим міг. А вчителям допомагав 

перевіряти зошити своїх однокласників. Був активним і в громадському житті 

школи, гарно співав. [10; 145]. Мав чудове почуття гумору.  [9;1]. 

       Тепло й щиро про свого колегу й наставника відгукується й завідуюча 

кафедри української мови та методики її навчання, кандидат філологічних наук, 

доцент Галина Іванівна Гримашевич. Вона, зокрема, сказала, що «Володимир 

Васильович для багатьох моїх колег -- Учитель, завдяки якому ми потрапили на 

роботу на кафедру української мови. Саме він, викладаючи лінгвістичні 

дисципліни, придивлявся до студентів, відшукував тих, хто мав філологічне 

чуття, любов до мови й міг продовжити справу Володимира Васильовича, якій 

він віддавав себе сповна. Він тоді нам говорив слова українського педагога, 

письменника й правознавця Костянтина Ушинського (1823-1870): «Поки жива 

мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства 

нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину, створену 

незчисленними поколіннями його віджилих предків». [13]. 

           На кафедрі в присутності Володимира Васильовича було завжди весело, 

бо він щодня розповідав якісь смішні історії, що трапилися з ним або його 

знайомими, знав багато жартів й анекдотів, якими ділився з нами. На заняттях 

студенти бачили суворого вимогливого викладача, а ми, колеги, знали, що він 

зовсім не такий. Імпонувало нам, дівчатам на кафедрі, те, що Володимир 

Васильович більше за нас був обізнаний з усілякими кухонними електронними 

приладами, новинками, з якими ознайомлював і нас, часто запрошував у гості й 

демонстрував їх у дії. А ще читав багато художньої літератури й неодмінно 
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радив нам, що варто прочитати.  Весь час у пам'яті зринають наші кафедральні 

свята, окрасою яких завжди був Володимир Васильович як один із дуже 

небагатьох представників чоловічої статі на кафедрі. А ще наші постійні 

кафедральні виїзди на природу, до лісу, на різні екскурсії. То було дуже гарно, 

невимушено й незабутньо…   

       Володимир Васильович  --  це ціла епоха в Житомирському державному 

університеті імені Івана Франка, про якого й зараз ми тепло згадуємо як про 

велику Людину й професіонала...» 

        Видатний наш земляк, український науковець, громадський і церковний 

діяч, мовознавець, лексикограф із Брусилова Іван Огієнко (1882-1972) 

(митрополит Іларіон) говорив: «Мова – це наша національна ознака, в мові – 

наша культура, сутність нашої свідомості». [13]. Саме цієї стежкою – любові до 

рідної мови, літератури та культури упевнено все своє життя крокував 

Володимир  Васильович Власенко, котрого пам'ятають студенти, колеги, рідні й 

шанують ще й досі у широких мовознавчих наукових колах, де він залишив 

відчутний слід і внесок.    
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ І ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИКО-

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ МАЛИНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ  

 

Анотація. Історико-краєзнавчий музей у наш час є не тільки засобом 

задоволення інтересів певної групи людей, інтелектуальної еліти, він є 

центром пошукової роботи студентів, невичерпного джерела формування  

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу. 

ANNOTATION. Nowadays, the Museum of History and Local Lore is not only 

a means of satisfying the interests of a certain group of people, the intellectual elite, 

it is the center of students' search work, an inexhaustible source of forming citizens 

capable of conscious social choice. 

Основними напрямками краєзнавчої роботи в музеї навчального закладу є 

розвиток туризму, організація та проведення різноманітних експедицій, 

екскурсій, науково-дослідницька робота. 

Щодо організаційної форми краєзнавчої діяльності в коледжі створений 

гурток «Екскурсовод-краєзнавець» до якого залучаються студенти навчального 

закладу. В своїй пошуковій діяльності студенти члени гуртка застосовують 

наступні методи досліджень: 

1. Літературний метод полягає у відборі й аналізі літературних джерел 

(архівних матеріалів, книжок різних років видання) 

2. Візуальний метод полягає в узагальненні власних спостережень під час 

досліджень. 

3. Експедиційний метод (організація археологічних експедицій) 

4. Фотографування. 

5. Картографічний метод (робота з картами різних часів) 

6. Широке застосування комп‘ютерних технологій та інтернету 

Завдання будь-якого краєзнавця - навчитися застосовувати на практиці 

найрізноманітніші методи дослідження.  

Залучення студентів до оволодіння культурно-історичною спадщиною є 

невід’ємною часткою навчально-виховного процесу Малинського 

лісотехнічного коледжу. 

https://smr.gov.ua/uk/dovidka/pravilno-govorimo-ta-pishemo/390-vislovi-pro-movu.html
https://smr.gov.ua/uk/dovidka/pravilno-govorimo-ta-pishemo/390-vislovi-pro-movu.html


ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

321 

 

 

Включення студентів у пошукову діяльність: дослідження історії коледжу, 

родини Миклух, історії Малинщини та Полісся, етнографічні експедиції. Така 

діяльність потрібна молоді, у ній – майбутнє нашої держави. Це дає можливість 

усім пригадати, якого ми роду, де наше коріння, а нащадкам залишити пам’ять 

про наших предків.  

Метою роботи музею коледжу є: зібрати і зберегти для майбутніх 

поколінь пам‘ятки культури та побуту поліщуків, вивчення історії родини 

Миклухо-Маклаїв на території Малинщини, зібрати як найбільше відомостей 

про науково-дослідницьку роботу одного із синів цієї родини Миколи 

Миколайовича, чиє ім‘я відоме науковцям світу; залучити студентів до 

поглибленого вивчення багатющої природи Поліського краю; зацікавити 

відвідувачів нашого навчального закладу та музею коледжу у виборі 

майбутньої професії; виховати студентів у дусі національних традицій України; 

формувати у відвідувачів і студентів почуття патріотизму та екологічної 

культури, розвивати інтерес до пошукової діяльності.  

Метою проведення екскурсій в музеї є концентрація уваги відвідувачів на 

тому, що розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує 

розвитку в громадян духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної 

спадщини українського народу, впровадження у суспільну свідомість 

загальнолюдських моральних цінностей, виховання оптимізму та впевненості 

кожної людини у своєму майбутньому, формування екологічної культури 

молодого покоління за яким майбутнє нашої держави.  

Перші виховні години в коледжі для груп нового набору розпочинаються з 

відвідування музею. Керівник музею разом з екскурсоводами, студентами 

старших курсів, знайомить вступників з історією закладу, в якому вони будуть 

навчатися. Це найбільш зацікавлені відвідувачі музею. Серед безлічі експонатів 

у кімнатах музею вони безпомилково знаходять «свої»  ті, що задовольняють 

їхню цікавість, збуджують фантазію. Саме це дає їм відчуття першовідкривачів.  

Члени Ради музею працюють з етнографічним матеріалом, фотографіями, 

документами, допомагають у підготовці заходів, зустрічей, екскурсій, ведуть 

переписку з випускниками минулих років, збирають матеріали для поповнення 

експонатами музею, оновлюють стенди. Це сприяє розвитку особистості, 

вихованню патріотизму, національної свідомості.  

Багато часу в роботі з матеріалами займає його вивчення, класифікація, 

оформлення, написання історії коледжу, історії родини Миклухо-Маклаїв. 

При вивченні матеріалів студенти обирають «спеціалізацію» своєї роботи в 

музеї. Ті, що ще зі школи мають інтерес до історії України, безпосередньо 

вивчають певний період історії та історію існування коледжу, готують роботи 

для виступу на щорічних науково-теоретичних конференціях, тематичні 

виступи в групах на виховних годинах.  
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Профіль навчального закладу зумовив також роботу по вивченню і 

дослідженню студентами екології і лісового господарства регіону.  

Робота музею та дендропарку коледжу з проблем екології – це початок 

роботи з виховання екологічної культури. 

Студенти-вступники, що вперше відвідали історико-краєзнавчий музей 

навчального закладу, звичайно, раніше вже були відвідувачами інших музеїв 

знайомі зі скарбами національної і світової культури, безцінних реліквій історії, 

деякі, навіть були в музеях - світових скарбницях. Лише для одиниць студентів-

вступників відвідання музею - вперше. Спілкування з відвідувачами  

інформація для роздумів і залучення студентів до гурткової роботи і роботи в 

музеї. Протягом вересня формується Рада музею і група екскурсоводів. 

Складається план роботи зі студентами. Студенти-старшокурсники виступають 

наставниками студентів-вступників. Першими «відвідувачами» музею для 

екскурсоводів-новачків є екскурсоводи-старшокурсники.  

Члени Ради музею працюють з етнографічним матеріалом, фотографіями, 

документами, допомагають у підготовці заходів, зустрічей, екскурсій, ведуть 

переписку з випускниками минулих років, збирають матеріали для поповнення 

експонатами музею, оновлюють стенди. Це сприяє розвитку особистості, 

вихованню патріотизму, національної свідомості.  

Багато часу в роботі з матеріалами займає його вивчення, класифікація, 

оформлення, написання дослідницьких робіт.  

При вивченні матеріалів студенти обирають «спеціалізацію» своєї роботи в 

музеї. Ті, що ще зі школи мають інтерес до історії України, безпосередньо 

вивчають певний період історії та історію існування технікуму, готують роботи 

для виступу на щорічній науково-теоретичній конференції, тематичні виступи в 

групах на виховних годинах.  

При вивченні історії України вивчається відповідний період діяльності 

нашого навчального закладу, виконуються студентами заздалегідь поставлені 

викладачем завдання.  

Профіль навчального закладу зумовив також роботу по вивченню і 

дослідженню студентами екології і лісового господарства регіону.  

Ті студенти, які добре малюють, відтворили традиційне житло, інтер'єр 

хати; спосіб забудови жител і господарські будівлі двору, одяг, головні убори 

жінок і чоловіків взуття, речі побуту, засоби праці тощо.  

Студенти працюють з додатковою літературою, зокрема з історією міст та 

сіл України, з краєзнавчим матеріалом. При проведенні виховних годин 

народознавчого характеру ці матеріали використовуються при складанні 

сценарію заходу.  

Експонати, що виставлені в вітринах, занесені студентами до Книги 

обліку, відповідно оформляються. Збирання експонатів сприяє залученню 

родин студентів, викладачів до цієї справи.  
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У музеї знаходяться унікальні документи з архівів, що розкривають 

важливі події давноминулих часів, стенди з матеріалами про роботу 

педагогічного колективу коледжу, який всі зусилля спрямовує на те, щоб 

підготувати висококваліфікованих спеціалістів. Випускники коледжу 

працюють в різних куточках країни.  

Одночасно студенти збирають матеріали про історію власних населених 

пунктів. Проводять дослідницько-пошукову роботу по таких трагічних 

сторінках історії України як: Українська національна революція 1917-1920 рр., 

Голодомори 1921-1922 рр., 1932-1933 рр., 1947 рр., боротьба Української 

повстанської армії в роки Другої світової війни.  

Ті студенти, члени Ради музею, що люблять фотографувати автори 

фотографій стендів. Студенти, що мають хист до малювання, роботи з деревом, 

металом  автори багатьох експонатів музею, зразків вишивання, в’язання, 

макраме. Тут же куточок спортивних досягнень студентів, де зібрані фото, 

нагороди, оформлені альбоми про спортивні досягнення студентів коледжу в 

різні часи його існування.  

Працюючи з фотоальбомами члени Ради музею знаходять прізвища своїх 

близьких, сусідів, знайомих, які проявили свій талант в студентські роки, а 

тепер є шанованими людьми в різних галузях господарства. Це поштовх до 

нових пошуків, зустрічей, переписки.  

Знайомство з історією рідного краю біля стендів музею допомагає у 

навчанні і викладачу і його студентам, сприяє не тільки засвоєнню матеріалу, а 

й розвитку особистості, вихованню патріотизму, національної свідомості.  

Адміністрація навчального закладу всіляко заохочує викладачів, студентів, 

котрі на громадських засадах створили і продовжують розширювати 

можливості виховного впливу музею коледжу. Бо всі ми маємо єдину мету  

виховання молоді, використовуючи духовні скарби народу.  

Робота історико-краєзнавчого музею  невід'ємна складова виховного 

процесу в навчальному закладів, спрямованого на формування активної 

життєвої позиції молодої людини розвитку особистості, її самореалізації. 

Результатом науково-дослідницької роботи музею є створення нових 

виставок, доповнення діючої експозиції, дослідницька та пошукова робота 

студентів, участь в роботі «круглих столів», організація виступів на 

конференціях, радіо та телебаченні. 

Спільна діяльність викладача і студентів створює сукупність емоційних 

переживань, а зміна позицій у навчальному процесі та спілкуванні формує у 

студентів гуманне ставлення до іншої особистості та її вчинків. Дослідження 

закономірностей становлення та розвитку рис гуманності студентів, а також 

механізм їх функціонування є важливим аспектом відродження національної 

духовності громадян суверенної України. 

Такий підхід дав змогу акцентувати увагу на ролі пошукової роботи у 
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формуванні гуманістичних поглядів у студентської молоді.  

11 грудня 1873 року в листі Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая до 

князя Мещерського вперше згадується купівля маєтку в Малині, тому мета 

конференції була висвітлити внесок родини Миклух в розвиток духовності, 

культури та господарства Малинщини. 

На території Малинського лісотехнічного коледжу збереглася майже в 

первинному стані частина маєтку Миклух.  

Студенти навчального закладу цікавляться та досліджують життєвий шлях 

відомої родини. Саме родини, адже знаменитий не лише Микола Миколайович 

Миклуха-Маклай як філософ, антрополог, етнограф, анатом, лікар, лінгвіст, 

зоолог, біолог, географ, письменник, публіцист, художник, навіть метеоролог 

— і в більшості з цих галузей не аматор, а справжній професіонал, чиї праці не 

втратили свого значення по сьогоднішній день — таким він залишився у пам'яті 

людства; а і Сергій Миколайович як мировий суддя Радомисльського повіту, 

Михайло Миколайович як господар, Володимир Миколайович як морський 

офіцер, Ольга Миколаївна як художник.  

Основним завданням при підготовці конференції було популяризація 

історії родини Миклухо-Маклаїв на території Малинщини. 

При підготовці до науково-теоретичної конференції «Родина Маклаїв крізь 

призму віків» присвяченої 140-річчю з дня переїзду родини Миклухо-Маклаїв 

на Малинщину, було проведено конкурс серед студентів Малинського 

лісотехнічного коледжу на кращий твір про вченого-гуманіста М.М. Миклухо-

Маклая. За результатами конкурсу відбувся відбір студентів охочих взяти 

участь у конференції. Студенти які пройшли конкурсний відбір були поділені 

на групи за напрямком досліджень, в кожній групі було вибрано лідера та 

призначено наукового керівника з числа викладачів навчального закладу. Для 

студентів-дослідників було організовано поїздку до музею Миклухо-Мклая в 

селі Калитянському Чернігівської області та зустріч з нащадками Миколи 

Миколайовича Миклухо-Маклая – Надією Петрівною та Олександром 

Івановичем Миклухо-Маклаями. В процесі поїздки суденти Малинського 

лісотехнічного коледжу відвідали Чернігів де зустрілися з художником-

монументалістом, Членом Національної спілки художників України, 

Заслуженим діячем мистецтв України Дєдовим Борисом Степановичем.  

Результатом такої підготовчої роботи та поїздки стало бажання студентів 

коледжу зайнятись дослідницькою роботою по родині Миклухо-Маклаїв. 

З викладачів та студентів були створені робочі групи які на протязі 3-х 

місяців збирали й систематизували матеріали по життю та діяльності родини   

Миклухо-Маклаїв в період їх перебування на Малинщині. 

При проведенні цієї роботи відбулося знайомство ї спілкування з різними 

людьми, як з України так і з за кордону, наслідком стало рішення про 

запрошення на конференцію гостей серед яких були науковці, дослідники, 
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журналісти, письменники, нащадки знаменитої родини, які внесли вклад в 

дослідження історії сім‘ї Миклухо-Маклаїв.  

У роботі наведено та обгрунтовано нове вирішення підходів до ролі музеїв 

навчальних закладів, їх спрямованості у здійсненні культурно-освітнього 

розвитку і виховання студентів, що виявляється у розкритті специфіки 

організації процесу роботи музею та проведенні на його базі науково-

теоретичних конференцій, апробації умов стимулювання особистісного 

зростання майбутнього молодшого спеціаліста. 

Доведено, що професійна підготовка майбутніх фахівців лісової галузі і 

формування гуманістичних поглядів студентів є складною, 

багатофункціональною, відкритою, цілісною системою, яка постійно перебуває 

в розвитку. Підготовка фахівців на ідеях гуманізму є основною ланкою 

формування професійної культури студента лісотехнічного коледжу, що 

визначає її місце у системі навчально-виховної діяльності вузу як невід'ємну 

складову частину, що впливає на майбутню роботу в колективах. 

Технологія професійної підготовки особистості прямо зв‘язана з 

гуманістичним виховання студентів, яка дозволяє ефективно опанувати обрану 

спеціальність – фахівця лісової галузі. Така модель відповідно до педагогічних 

принципів гуманізації навчання вказує на ефективність застосування науково-

практичних конференцій. У своєму конкретному вигляді така модель  

професійної підготовки є передбаченою системою дій викладачів і студентів, 

які необхідно виконати в ході оптимально організованого навчально-виховного 

процесу з метою одержання високого рівня в сфері формування громадянських 

поглядів у сучасної молоді. 

Результати проведеної студентами науково-пошукової роботи дали 

можливість ефективно використати структурування навчально-виховного 

процесу на основі співпраці, співтворчості, впровадити постійне стимулювання 

студентів до самовиховання, самоаналізу, вдосконалення самосвідомості.  

Роботи студентів групи Кучеренка Богдана «Малинщина та родина 

Миклухо-Маклаїв», Градовчука Іллі «Історико-меморіальний комплекс 

Малинського лісотехнічного коледжу – шляхами становлення», отримавши 

рецензію кандидат історичних наук Тимошенка Василя Івановича, були 

представлені на конкурс по отриманню Житомирської обласної краєзнавчої 

премії. 

Проведені студентські дослідження не вичерпні, робота в музеї 

Малинського лісотехнічного коледжу продовжується. ЇЇ наслідком є відкриття 

Музею родини Миклухо-Маклаїв, створення та наповнення нових експозицій, 

розробка нових туристичних маршрутів, продовження науково-пошукової 

роботи. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТА ЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ,  

УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ 

 

Анотація 

Стаття присвячена  етнокультурній лексиці у сучасних cхідно-

слов’янських (українській, російській) та романо-германських (англійській, 

німецькій) мовах, носіями яких є відповідні етноси. Використання зіставного 

методу зробило можливим знайти та визначити етнокультурні та 

етнопсихологічні явища та факти, які мають тотожні функції незалежно від 

того, чи є мови, які зіставляються, генетично спорідненими чи ні. У статті 

розглядаються вербальні засоби вираження культурних явищ у вказаних вище 

мовах, тематичні групи діалектної лексики, також досліджується семантика 

діалектної лексики, явища традиційної культури,  фольклор, релігійна лексика 

та діалектне словотворення.  Автор наголошує на тому, що кожен етнос має 

певні, йому притаманні культурні реалії, які він відображає у своїй рідній мові. 

          The article is dedicated to the ethnocultural lexical units in modern East Slavic 

(Ukrainian, Russian) and Romano-Germanic (English and German) languages, the 

speakers of which are definite ethnoses. The usage of the comparative method made 

it possible to find out and determine the ethnocultural and ethnopsychological 

phenomena and facts which have identical functions in spite of the fact whether the 

compared languages are genetically related or not. In the article it is dealt with the 

verbal means of expressing cultural facts in the abovementioned languages, the 

thematic groups of dialect lexical units, the semantics of which as well as the 

phenomena of traditional culture, folklore, religious lexical units and dialect word 
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formation are being also studied. The author states that every ethnos has its own 

peculiar cultural realities which are expressed in its native language. 

Ключові слова: етнолінгвістика, етнос, генетично споріднений, 

вербальні засоби вираження культурних явищ, семантика культурологічної 

лексики, тематичні групи, діалектне словотворення, явища традиційної 

культури, фольклор, ендоетноніми/aвтоетноніми, екзоетноніми/ ксеноетноніми 

Key words: ethnolinguistics, ethnos, genetically related, verbal means of 

expressing cultural phenomena, semantics of culturological lexical units, thematic 

groups, dialect word formation, phenomena of traditional culture, folklore, 

endoethnonyms/autoethnonyms, exoethnonyms/xenoethnonyms 

Кожна мова має унікальну, їй властиву здатність виражати та зберігати 

інформацію, в тому числі культурну, в часі. Дослідженням мови у її 

нерозривному зв’язку з духовною культурою народу, безпосереднього носія 

цієї мови, займається етнолінгвістика.  

Концептуальні основи етнолінгвістичних досліджень були закладені в 

працях І. Гердера та В. фон Гумбольдта. 

У вітчизняній  науці науковий інструментарій етнолінгвістики був 

вдосконалений О. Потебнею та Г. Шпетом. 

Вивченням питань етнолінгвістики займались також Б. Уорф, Дж. 

Трейджер, Е. Сепір, О. Кольберг, О. Бєлова, С. Толстая, К. Мошинський, С. 

Петкевич,  М. Маковський, В. Никонов та інші науковці. 

Стаття присвячена етнокультурній лексиці англійської, німецької, 

української та російської мов. 

Актуальність питання обумовлена зростаючою зацікавленістю 

дослідників до функціонування лексики етнокультурного плану в мовах світу 

зокрема, та особливо у її зіставному аспекті в споріднених та неспоріднених 

мовах.  

 Досліджуючи мови на предмет етнокультурної лексики ми 

використовуємо зіставний метод, суть якого полягає у знаходженні та 

визначенні явищ та фактів мов, які мають тотожні функції незалежно від того, 

чи є мови, які зіставляються, генетично спорідненими чи ні [1, c. 59].  

 Об’єктом дослідження є вираження етнокультурних та 

етнопсихологічних явищ у сучасних cхідно-слов’янських (українській та 

німецькій) та романо-германських мовах (англійській та німецькій). 

Предметом дослідження є eтнокультурна лексика англійської, німецької, 

української та російської мов. 

Завдання дослідження:  

1) визначити назви етносів, які є носіями цих мов; країн, де ці етнічні 

групи переважають за чисельністю та мови на яких вони розмовляють; 

2) дослідити вербальні (лексика (tartan), фразеологія  (in der Wald 

gehen nach Sturm, to play cabbage stalk), пареміологія (An Englishman's house is 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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his castle. Fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutshen Püntlichkeit), акціональні 

(обрядові) засоби вираження культурних явищ у вказаних вище мовах та 

зіставити їх; 

3) дослідити семантику культурологічної лексики, виявити 

закономірності лексико-семантичної типології. 

У цій роботі досліджуються: 

- тематичні групи діалектної лексики: лексика народних ремесл 

(вишивання, ткацтво, e.g. embroidery, вишивка, хрестом, гладдю), назви 

традиційного одягу та взуття (kilt, die Frauen Dirndln), кулінарна лексика (eg. 

борщ, haggis, щи, Wurst);  

-  явища традиційної культури (обрядова лексика Thanksgiving, 

Weihnachten),   

- фольклор (народні пісні та танці – гопак, кадриль, Auld Lang Syne, 

Barn dance, Rheinländer), 

- релігійна лексика (батюшка, Pastor, литургия, liturgy); 

- діалектне словотворення (bent, burnie, cleugh, sark). 

Порівняння та зіставлення лексичних одиниць у вибраних нами мовах 

стосуються перш за все назв етнічних груп, які є носіями цих мов. Ці назви, 

відомі як етноніми, є сукупністю самоназв представників вибраних нами 

етносів (ендоетнонімів або автоетнонімів) та екзоетнонімів чи ксеноетнонімів, 

які використовуються іншими народами щодо них.  

Етнонім ("етнос"  - народ + "ном" – ім'я) – це назва роду, племені, 

народності. Будь-який етнонім має характеристику народу. Етнонім може бути 

самоназвою чи прізвиськом.   

Так от етнонім для британців (англ. the British people (the British)  - брити 

походить від назви кельтського племені бриттів, (англ. the Britons), англійців 

(самоназва — the Englishmen, the English – англи –  походить від етноніма 

англи, одне з англосаксонських племен, що в 5–6 ст. оселилися на території 

сучасної Великої Британії), шотландців скотти –  лат. Scotti, англ. – Scotts.   

Німці мають самоназву – die Deutschen. Припускають, що ця назва 

походить від латинських слів teutoni -  тевтони та lingua teodisca, що означає 

народну тевтонську мову на противагу поширеної латинської. Слов’яни почали 

називати їх як і інших іноземців німцями, тому що вони розмовляли 

незрозумілою для них мовою. Норвежці та ісландці - тюсками, фіни -  саксами, 

італійці – тедесками. Відомі також назви германці, готи, франки шваби, 

тевтонці, дейтше та інші. 

В історичній ретроспективі українців відомі такі етнооб’єднуючі назви як 

анти, склавіни, дуліби, слов’яни, русини, козаки та малороси. Російською анты, 

склавы, словяне, русины, козаки  и малороссы. Відповідно англійською Slavs, 

Rus, Cossacs, Malorosy та Ukrainians і німецькою Anty, Sklavy, Slawen, Kosaken, 

Malorosy та Ukrainer. Як бачимо, назви племен Anty, Sklavy, а також назва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«Rus», британці та німці  калькують з української. Решту історичних назв 

українців перекладають, використовуючи множину іменника. Щодо назви 

Малоросія та малороси використовуються назви Malorossiya, Little Russia, 

Ukraine та відповідно Malorosy, Little Russians та Ukrainians [2].      

Етнонімія росіян включає в себе такі назви як русские (російська 

самоназва, яка є субстантивованим прикметником – укр. росіяни, від грецької 

назви Русі – Росія; русины (в однині русин, в множині «русь», останнє звучить 

як назва держави Русь); Москва (назва вживалась у Речі Посполитій); 

московити (лат. Moskovitae, англ. Moscovites), москвичі, московки.  

       Існують також дерогативно-марковані етноніми. Наприклад, назва пруссаки 

вживається не лише по відношенню до жителів чи уродженців Пруссії чи 

північно-східних німців, а й до представників прусської (іноді ширше – 

німецької) вояччини (часто з несхвальним відтінком) [3, c. 362].    

     Українська зневажлива назва щодо росіян - москалі та кацапи. Росіян по 

відношенню до українців – «хохлы».   

     Назва «малороси», яка використовувалась по відношенню до українців  є 

історичною і походить від топоніму Мала Русь, яка виникла на початку XIV 

століття у Візантії щодо земель навколо стародавньої столиці Русі Києва.  

Назва «малоросія», яка утворилась від назви Мала Русь, почала вживатись у 

XVII столітті стосовно Лівобережної України, а пізніше, до всієї території 

України і одночасно до губерній Лівобережної України. Зараз вважається 

зневажливою назвою через почуття нижчевартості. 

       В етимології назв країн, так званих топонімах, бачимо прямий вплив 

розглянутих вище етнонімів, як от Україна (Украина, Ukraine, die Ukraine), 

Россия (Росія, Russia, Russland), Deutschland (Germany, Німеччина, Германия), 

(Great Britain, Großbritannien, Великобританія та Великобритания).  

 Як відомо, назви держав  в основному пов'язані з їх географічним 

положенням, об'єктами рельєфу земної поверхні або природними об'єктами, 

назвами народу або етнічної групи, характеристикою або ознаками народу, 

іменами богів, святих, міфічних героїв  і царів, назвами династій, іменами 

правителів, дослідників, піратів, релігійними об'єктами, назвами давніх держав, 

міст, рідних місць колонізаторів, тваринним і рослинним світом, назвами 

кораблів та ін.  

Існують також і поетичні назви країн, наприклад, поетична назва Англії 

(Loegria), яка зустрічається в легендах про короля Артура. 

        Етнонімія народів відобразилась також на назвах мов, якими вони 

розмовляють: українська мова (малоросский, малоросийский, украинский язык, 

the Ukrainian language, die Ukrainische Sprache), русский язык, великорусский и 

российский (російська мова, the Russian language, die Russische Sprache), the 

English language (die Englische Sprache, англійська мова, английский язык), die 

Deutsche Sprache (the German language, німецька мова та немецкий язык). 
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ВИСНОВКИ 

Мова та культура є взаємов'язаними та взаємозалежними явищами 

людської цивілізації. Культурне життя етносів відображається у мовах, носіями 

яких вони є. Будь-які етнонімічні одиниці характеризують народ та різні групи 

населення, які утворились по родинному, територіальному та ін. ознакам. Ці 

лексичні одиниці несуть в собі цінну лінгвістичну та історичну інформацію про 

кожен окремо взятий народ чи етнічну групу. 

Використання зіставного методу зробило можливим знайти та визначити 

етнокультурні та етнопсихологічні явища та факти, які мають тотожні функції у 

сучасних cхідно-слов’янських (українській, російській) та романо-германських 

(англійській, німецькій) мовах незалежно від того, чи мови, які зіставляються, є 

генетично спорідненими чи ні. Але кожен етнос має певні, йому притаманні 

культурні реалії, які він відображає у своїй рідній мові. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Анотація. У статті йдеться про використання потенціалу 

комп’ютерних дисциплін для досягнення виховних цілей освітнього процесу, 

зокрема, національного-патріотичного виховання молоді.  

Annotation. The article deals with the use of the potential of computer 

disciplines to achieve the educational goals of the educational process, in particular, 

national-patriotic education of youth. 

Ключові слова:  національно-патріотичне виховання, комп’ютерна 

техніка, комп’ютерні дисципліни, інформаційно-комп’ютерні технології. 

Key words: national-patriotic education, computer equipment, computer 

disciplines, information-computer technologies. 

Національно-патріотичне виховання молоді – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, 

сім’ї, закладів освіти, інших соціальних інститутів щодо формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові 
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до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації [1]. 

Метою виховної діяльності в Малинському фаховому коледжі 

є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань 

стосовно  української державності та національної ідеї, формування 

активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і 

авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і 

активної особистості. 

Серед основних  форм виховної  роботи зі студентами коледжу є 

виховання  під час навчальних занять та виховних годин. Виховання в 

освітній діяльності передбачає не виховні лекції та моральні настанови на 

заняттях, а таку організацію освітньої діяльності,  коли викладач на основі 

власної глибокої теоретичної підготовки, належного знання змісту, історії 

розвитку і становлення наукових основ дисципліни, використовуючи сучасні 

форми і методи навчання, доносить здобувачам освіти знання в контексті 

історичних здобутків українських вчених, новаторів виробництва, наукових 

і трудових досягнень знаменитих земляків.  

Ми живемо в епоху інформаційно-комп’ютерних технологій, коли в 

науковій діяльності, на виробництві, в побуті, в ігровій індустрії 

використовуються досягнення, про які півстоліття назад можна було лише 

читати в фантастичній літературі або спостерігати у фантастичних фільмах. 

Довідуючись про все нові досягнення й відкриття в галузі науки і техніки, не 

перестаєш захоплюватися злетом людської думки, талантом і працелюбством 

наукової еліти людства. Україна не стояла осторонь науково-технічного 

прогресу. Наша держава протягом своєї історії зробила значний внесок у 

розвиток людської цивілізації. Наукові відкриття та конструкторські рішення 

українських вчених відомі в усьому світі і є предметом нашої гордості, 

чинником самоусвідомлення нас як самобутньої нації, здатної до творення, до 

вдосконалення людського буття на благо всього людства.   

Щорічно українські вчені створюють близько 15 тис. винаходів. Завдяки 

їм з’явилися і такі, які зараз активно використовуються в Україні та світі [2]. 

Під час вивчення комп’ютерних дисциплін у викладача є можливість на 

значній кількості прикладів демонструвати здобувачам освіти внесок 

українських вчених у розвиток комп’ютерних технологій, які сьогодні 

використовуються практично у всіх галузях людської діяльності.  

В даній статті зупинюся на деяких прикладах, які наочно демонструють 

внесок українських вчених в розвиток комп’ютерної індустрії. Використання 
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таких матеріалів сприяє викоріненню у свідомості молодих людей почуттів 

історичної меншовартості, які насаджувалися століттями українцям, зокрема, 

зусиллями наших «старших братів», які наразі є окупантами і прагнуть 

підкорити нас, знищити нашу державність. 

Під час вивчення історії розвитку засобів комп’ютерної техніки на 

заняттях обов’язково звертаємо увагу на той факт, що першу в континентальній 

Европі єлектронно-обчислювальну машину «МЭСМ» було створено в Києві 

колективом українських вчених під керівництвом академіка Сергія Лебедєва 

(1949-1951 роки). У 1952-1953 роках "МЭСМ" була найбільш швидкодіючою 

(виконувала 3 тис. операцій у хвилину) і практично єдиною в Європі машиною, 

що знаходилася в постійній експлуатації. На ній вирішувались найважливіші 

науково-технічні завдання у галузі термоядерних процесів, ракетно-космічної 

техніки, ліній електропередач, механіки, статистичного контролю якості [3]. 

Один із символів вітчизняної науки та її визнання на світовому рівні є 

український вчений Віктор Глушков, який продовжив справу Сергія Лебедєва 

та створив потужний Інститут кібернетики НАН України, що нині носить його 

ім'я. Про світове визнання В. М. Глушкова свідчить той факт, що його 

запросили написати статтю "Кібернетика" до Британської енциклопедії. Він 

автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і 

обчислювальної техніки, ініціатор і організатор реалізації науково-дослідних 

програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів 

для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської діяльності 

країни. Він один з небагатьох, хто за свою працю отримав медаль "Піонер 

комп'ютерної техніки" від Міжнародного комп'ютерного товариства [4]. 

Неабиякий інтерес у студентів викликає інформація і про інші значні 

здобутки українських вчених у галузі комп’ютерної техніки та комп’ютерних 

технологій. Ось деякі серед них. 

Авторкою першої в світі мови програмування високого рівня є українська 

програмістка Катерина Ющенко [5]. Створена нею «Адресна мова» включала 

засоби, які тільки через десятиліття з'явилися в інших мовах програмування. 

Протягом 1959-1969 років програмістка реалізувала «Адресну мову» на всіх 

вітчизняних ЕОМ. За сорок рокiв роботи в Iнститутi кiберенетики iм. 

В. М. Глушкова Нацiональної академiї наук України  Катерина Ющенко 

створила широковiдому в Українi i за кордоном наукову школу теоретичного 

програмування. Разом зi своїми учнями пiдняла теоретичне програмування на 

таку висоту, що її наукова школа стала помiтною у свiтi [3]. 

Відомим  програмістом і математиком, один з творців «шкільної 

інформатики» був наш співвітчизник Андрій Єршов. Завдяки унікальним 

здібностям наукового передбачення, А. П. Єршов одним з перших у бувшому 

СРСР усвідомив ключову роль обчислювальної техніки в прогресі науки й 

суспільства й з початку 80-х рр. почав активно займатися педагогічною 
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діяльністю, спрямованою на просування програмування, а потім й інформатики 

в систему освіти, а також масову свідомість.  В 1985-1986 рр. А. П. Єршовим 

разом із групою співавторів були підготовлені й випущені перші пробні 

навчальні посібники для середніх навчальних закладів «Основи інформатики й 

обчислювальної техніки» (частина I і частина II — для 9-10 класів) і під його 

науковим керівництвом почалося викладання інформатики як навчального 

предмета у всіх школах на теренах бувшого Радянського Союзу [3]. 

Серед видатних українців чільне місце займає Микола Амосов – 

основоположник серцевої хірургії, біологічної кібернетики в Україні, відомий 

письменник, видатний громадський діяч. Під керівництвом М. М. Амосова 

були проведені фундаментальні дослідження систем саморегуляції серця і 

розробка питань машинної діагностики хвороб серця, розробка і побудова 

фізіологічної моделі "внутрішнього середовища організму", моделювання на 

ЕОМ основних психічних функцій і деяких соціально-психологічних 

механізмів поведінки людини. Серед наукових інтересів вченого – створення 

штучного інтелекту. Нетрадиційність підходу, оригінальні погляди 

М. М. Амосова отримали широке визнання у нас в країні і за кордоном [4]. 

Мало хто знає, що прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов 

аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка 

носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. Оптичний диск 

був створений для супер ЕОМ [2].  

Американець українського походження Леонард Кляйнрок є одним з 

«батьків» Інтернету. 1961 року, ще будучи студентом Массачусетського 

Технологічного Інституту, він описав технологію, здатну розбивати файли на 

частини й передавати їх різноманітними шляхами через мережу. Ця технологія 

пізніше була використана для пакетної комунікації, яка лежать в основі 

сучасної технології Інтернету [6].  

Киянину Єгору Анчішкіну було 26 років, коли він зацікавився проблемою 

розпізнання відео та фотоінформації. Разом з колегами він створив фірму, яка 

поставила собі за мету навчити комп'ютер впізнавати людські обличчя.  

Фантастична технологія придбана і розвивається далі на благо людства 

Інтернет-гігантом Google [2], [6]. 

Висновки. Наведеними прикладами не обмежується інформація про 

видатних українців та їх наукові досягнення в галузі компютерних наук та 

інформаційно-комп’ютерних технологій. Світове визнання плідних науково-

технічних досягнень українців має місце і в інших галузях діяльності. Завдання 

педагогогічної спільноти - доносити до відома здобувачів освіти знання про 

роль наших співвітчизників у науково-технічному прогресі людства, на 

прикладах діяльності видатних українців демонструвати вагомий 

інтелектуальний та моральний потенціал нашого народу і тим самим сприяти 

росту національної свідомості молоді,  заохочувати її до активної пізнавальної 
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діяльності,  виховувати прагнення бути активними захисниками та будівничими 

нашої прекрасної, самобутньої країни.  
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Анотація. Проаналізовано культурно-дозвіллєву діяльність у 

навчальному закладі як складову загальнодержавної концепції формування 

особистості; виховний потенціал культурно-дозвіллеєвої діяльності та його 

можливості в практиці роботи коледжу. 

Anatation. The cultural and leisure activities in the educational institution as a 

component of the national concept of personality formation are analyzed; educational 

potential of cultural and leisure activities and its opportunities in the practice of the 

college.  

Ключові слова: культурно -дозвіллєва діяльність, студентська молодь, 

виховання, Концепцією національного виховання молоді. 

Keywords: cultural and leisure activities, student youth, education, concept of 

national education of youth. 

Культурно-дозвіллєва діяльність, виховання в нашій країні не втрачає 

своєї актуальності. Навпаки, ця проблема обростає все більшими протиріччями 
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й ускладнюється. Ці протиріччя зумовлені невідповідністю між сутністю 

виховання, культурно - дозвіллєвої діяльності й існуючими в реальній дійсності 

формами і методами проведення дозвілля молоддю. 

Входження України до європейського освітнього простору передбачає 

розв’язання нових завдань, пов’язаних із реформуванням освіти.  

Студенти різних країн використовують однакові засоби масової 

комунікації, єдину мережу Інтернет, займаються спільною громадською та 

суспільною діяльністю, сприяючи тим самим створенню єдиного 

комунікативного простору. У сучасних умовах глобалізації, розвитку масової 

культури дозвілля стає сферою взаємопроникнення націй та культур.  

               Визначити сутнісні риси молоді можна як через виокремлення основних 

етапів соціалізації особистості, так і через виявлення характеристик, 

притаманних різним групам молоді. У першому випадку може йтися про час 

повноліття, настання правової відповідальності, початок трудової діяльності, 

створення сімї, досягнення соціально-економічної незалежності від батьків та 

ін. У другому - передбачається розподіл молоді на внутрішньовидові групи, 

кожна з яких має власні специфічні характеристики [7]. 

Суттєвою рисою молоді є те, що значна її частина не має власного 

соціального статусу, перебуває на стадії «статусного мораторію», 

характеризується або попереднім соціальним статусом, тобто соціальним 

положенням батьків, або своїм майбутнім статусом, пов’язаним із професійною 

підготовкою. Молодь входить у життя в умовах уже чинних соціальних 

інститутів, які не завжди відповідають її потребам, що призводить до 

виникнення криз і конфліктів. 

У житті молодої людини умовно можна виділити три основних періоди: 

- період пошуку, коли молода людина сама для себе визначає та приймає 

рішення стосовно навчання і сфери професійної діяльності; 

- період інтеграції в суспільство, пов’язаний із першими роками 

професійної діяльності; 

- період інтенсивної творчості та продуктивної діяльності. 

 Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою 

суспільства, з другого – усе більше страждає від невирішеності своїх 

специфічних проблем. Досить важливим фактором, який деформує свідомість 

молоді, є відсутність довіри до неї з боку суспільства. Молодь є частиною 

суспільства, вона входить у розмаїття його зв’язків і відносин, однак дуже рідко 

залучається до вирішення та реалізації програм розвитку суспільства. Це 

визначає суперечності, котрі існують на рівні молодь – суспільство. Найбільш 

суттєві з них такі: 

 - рівень освіти та матеріальний стан молоді; 

 - потяг до знань і необхідність працювати; 

 - прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків; 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

336 

 

 

 - професійний статус і потреби сучасного ринку праці; 

 - бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна участь у 

прийнятті управлінських рішень. 

Незважаючи на проблеми, з якими постійно стикається молодь, у наш час 

значно розширилися можливості для власного вибору життєвого шляху, стилю 

життя, системи ідеалів і цінностей. Одночасно зростає індивідуальна 

відповідальність за власний вибір, потреба в самопізнанні та самоутвердженні 

[8]. 

Варто зазначити, що згідно з Законом України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [11] створено 

мережу соціальних служб для молоді, головним завданням яких є допомога 

молоді у вирішенні її проблем. Соціальні служби для молоді, де б вони не 

функціонували, мають на меті: 

- надавати молоді інформаційну, правову, психологічну, медичну й інші 

форми соціальної допомоги; 

- проводити роботу із запобігання негативним явищам у молодіжному 

середовищі (наркоманії, алкоголізму, злочинності тощо) та їх подолання; 

- здійснювати соціальну опіку певних категорій молоді (інвалідів, сиріт). 

 Незважаючи на те, що в сучасному суспільстві значно розширилися 

можливості для власного самовизначення й індивідуального розвитку, молодь 

як була, так і залишається найбільш вразливою, незахищеною частиною 

суспільства, але являється основним носієм інтелектуального, фізичного 

потенціалу суспільства, вона володіє великими здібностями до праці, технічної 

та культурно-художньої творчості, продуктивної діяльності в усіх сферах 

людського буття. Молодь має велику соціальну та професійну перспективу, 

вона здатна швидше інших соціальних груп суспільства оволодіти новими 

знаннями, професіями і спеціальностями. 

 Відродження української нації потребують формування та впровадження 

відповідної Концепції національного виховання студентської молоді, яка має 

стати складовою частиною системи національного виховання громадянина 

України [12].  

 Роль держави у національному вихованні полягає в координації зусиль 

усіх інститутів суспільства, забезпеченні єдності та пріоритету 

загальнодержавних і національних інтересів. 

Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, 

традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана 

формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується 

через комплекс відповідних заходів.  

 Національний характер виховання полягає у формуванні людини як 

громадянина України незалежно від її етнічного та соціального походження, 

віросповідання та передбачає створення спільноти самодостатніх людей, які 
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об’єднані національною ідеєю та оберігають свої цінності й свободи. 

Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, 

передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в 

здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний 

простір за умови збереження української національної ідентичності. 

 Національне виховання має стати фундаментом становлення світогляду 

молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна 

відповідальність. 

Специфічно організовується виховання в системі культурно-дозвіллєвій 

діяльності у такому навчальному закладі, як Малинський лісотехнічний 

коледж. Адже його специфіка полягає, перш за все у тому, що одним із 

пріоритетних напрямків виховання є професiйне та екологічне виховання.  

Результатом професiйного виховання є любов i повага до вибраної 

професiї, глибокi та рiзнобiчнi фаховi знання i вмiння, творчий пiдхiд iндивiда 

до розв’язання наявних проблем, готовнiсть приймати нестандартнi рiшення, 

особиста вiдповiдальнiсть за справу, вiдкритiсть для нових досягнень науки, 

технiки i практики. 

 Принципово важливим аспектом екологiчного виховання є усвiдомлення 

студентами потреби робити у процесi майбутньої професiйної дiяльностi все вiд 

них залежне для забезпечення екологiчно чистих умов виробництва. Отже, 

спробуємо виявити усі зазначені вище виховні питання крізь призму діяльності 

лісотехнічного коледжу [9]. 

 Мета i завдання виховання студентів коледжу 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що 

стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за 

умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього викладацького 

складу вищих навчальних закладів (ВНЗ), адміністрації, органів студентського 

самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 

Система заходів з виховання студентів Малинського лісотехнічного 

коледжу базується на основних положеннях Концепції національної системи 

виховання з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та 

виховання [12].  

Розроблені концептуальні засади виховання студентів коледжу 

охоплюють головну мету, цiлi i завдання виховної роботи, iдейне підґрунтя, 

основні напрямки i засоби досягнення мети; визначають, які соціально-етичнi й 

духовні риси необхідно прищеплювати студентам коледжу; вони також 

ураховують рішення адміністрації, накази та розпорядження директора, 

розпорядження заступників, рішення профкому студентів. Також виховна 

робота зі студентами в нашому коледжі орієнтується на кращі зразки досвіду 
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українських та світових вищих навчальних закладів.  

Головною метою виховання, на досягнення якої спрямовано зусилля –

викладацького колективу, громадських органiзацiй i угруповань, є формування 

цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною 

самосвiдомiстю. Така особистість – це насамперед громадянин української 

держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й 

загальнодержавні цiнностi, це людина з високою фаховою підготовкою й 

широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, 

політичної та правової культури. Отже, ідеться про необхідність 

систематичного і цілеспрямованого виховання національного типу особистості, 

формування в неї національної свідомості і самосвідомості, завдяки чому 

досягається духовна єдність поколінь, наступність національної культури і 

безсмертя нації. 

Виховна робота в МФК несумісна з пропагандою насильства, 

жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, людиноненависницьких теорій, 

поглядів, спрямованих на підрив державних iнтересiв України, та має світський 

характер [1].  

Провідне значення у формуванні свiтоглядної культури студентiв має 

належно органiзований навчальний процес, у першу чергу з дисциплін 

гуманiтарної підготовки, як-от: філософії, історії України, соцiологiї, 

культурологiї, економiчної теорiї, полiтологiї та iн., а також дисциплiн циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фундаментального та 

професійного циклу: політичної економії, економічної історії, менеджменту, 

маркетингу тощо. Важливе значения мають також залучення молоді до 

активного суспiльного життя, виконання громадських доручень, особиста 

iнiцiатива й участь у пiдготовцi та проведеннi культурно-масових громадсько-

полiтичних заходiв.  

ВИСНОВОК 

     Проведений нами аналіз усіх напрямів роботи коледжу із заявленої 

проблематики засвідчив, що – виховна робота коледжу тісно пов’язана з 

Концепцією національного виховання молоді, механізм виконання якої 

передбачає координацію зусиль Міністерства освіти й науки України, органів 

влади та місцевого самоврядування, викладацького і студентського складу 

вищого навчального закладу, представників громадських організацій, засобів 

масової інформації. У Малинськиому лісотехнічному коледжі створено систему 

виховної роботи, що дає можливiсть охоплювати виховним впливом усiх 

студентiв - вiд першого курсу до останнього, здiйснювати виховний процес як у 

навчальний, так i в позанавчальний час. Виховання студентів забезпечується 

через дiяльнiсть усiх структурних пiдроздiлiв коледжу - вiд студентської 

академiчної групи до адміністрації. 

У наш час все більшу увагу привертає до себе позанавчальна сфера 
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соціалізації, і, зокрема, дозвіллєва діяльність студентів. На думку науковців 

саме вона стає пріоритетною в роботі соціальних педагогів, класних керівників, 

педагогів. 

На підставі вивчення психолого-педагогічної літератури було теоретично 

обґрунтовано сутність базового поняття «культурно-дозвіллєва діяльність» - 

найбільш складна і найменш керована частина всієї педагогічної системи, що 

спрямована на розвиток особистості, створення цінностей, які схвалює 

суспільство. 

 Слід відзначити, що ефективне здійснення організації дозвілля залежить 

від відповідного науково-методичного, фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення, які на сучасному етапі розвитку потребують вдосконалення та 

налагодження плідної співпраці органів місцевого самоврядування із 

студентськими організаціями, що є одним із важливих векторів. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 

Анотація. Розглянуто підходи до вмотивованості, та самостійної 

роботи,  вміння добирати мовно-виражанні засоби відповідно до мети і 

ситуації спілкування. 

Annotation. Approaches to motivation and independent work, the ability to 

choose the means of expression in accordance with the purpose and situation of 

communication are considered. 

 Ключові слова: мотивація, комунікативна компетентність,визначати 

порушені проблеми. 

Мотивація — це частина грамотності. Якщо студент вмотивований лише 

оприлюдненням оцінки — це поганий знак для системи освіт 

Вмотивованість і особисте бажання досягти більшого, показати кращий 

результат, навіть якщо він не буде висвітлюватися на фоні інших, — показник 

якості. 

На заняттях української мови та літератури не лише даю дітям знання,а й 

навчаю бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання, 

відкривати для себе щось нове, щоб потім адаптуватися в суспільстві та творчо 

працювати. Для цього формую у студентів такі вміння: 

- прочитавши твір, уміти визначити порушені проблеми, самостійно та 

критично їх аналізувати; 

- уміти працювати з текстом твору, добирати факти, художні деталі, 

аналізувати їх, робити висновки й узагальнення; 

- працювати в колективі над розв’язанням поставлених проблем; 
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- користуватись знаннями, одержаними поза освітнім закладом 

(телебачення, Інтернет); 

- уміння правильно говорити й писати; 

- добирати мовно-виражанні засоби відповідно до мети і ситуації 

спілкування; 

- уміння створювати власні висловлювання. 

Формування комунікативної компетентності – одне головних завдань 

формування адаптованої до сучасних умов людини. Ця компетенція 

формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду 

спілкування. 

Розвиваю вміння коректно вести навчальний діалог. Практикую різні за 

характером діалогічні висловлювання: діалог-обмін думками, діалог–

розпитування, діалог-спонукання, діалог етикетного характеру. 

Навчаю студентів створювати монологічні висловлювання різних типів, 

стилів, жанрів, доцільно й правильно використовувати засоби мови для їх 

побудови. Практикую письмові завдання такого змісту: «Яку майбутню сім’ю я 

сподіваюсь мати ?», «У чому полягає сенс життя?», «Яким я бачу своє 

майбутнє?», «Що потрібно для щастя людині?». 

Ефективним засобом формування комунікативної компетентності вважаю 

ситуативні завдання, які використовую у певній послідовності з урахуванням 

теми, змісту, етапу уроку, підготовленості групи.  

Заняття  літератури є плодотворним ґрунтом для формування умінь вести 

бесіду, вирішувати проблемні завдання. У кожному творі є художня деталь, яка 

збудить уяву читачів, змусить задуматись, провести аналогії з сучасним 

життям. 

На заняттях української літератури пропоную студентам уявити себе 

журналістами, взяти інтерв’ю у батьків на теми, пов’язані з вивченням того чи 

іншого художнього твору. Наприклад, як би вчинили ваші батьки, уявляючи 

себе на місці матері й батька героїні поеми Т. Шевченка «Катерина». 

Корисним засобом формування комунікативної компетентності є дискусія, 

у процесі якої студенти, вчаться аргументовано доводити свою думку, шукають 

істину. Наприклад, обговорюючи новелу В.Винниченка «Момент», запитую в 

студентів: «Чи може щастя бути миттєвим?». Такі завдання мають виховний 

вплив, бо так їм доводиться задумуватися над багатьма питаннями, які 

хвилюють людину. 

До 205-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у коледжі 

проходив літературно-мистецький форум «Єднаймо душі словом Кобзаря», за 

участю провідних науковців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України, викладачів та студентів закладу.  Під час цього заходу студенти мали 

змогу не тільки взяти участь у форумі, читаючи поезії Тараса Шевченка, а 

плідно дискутувати з провідними науковцями, керівниками Інституту 
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літератури імені Т.Г.Шевченка НАНУ. 

Активно завжди проходять заняття гуртка «Мікс», де не тільки читаємо 

видатні класичні чи сучасні твори, дискутуємо, слухаємо музику, додаємо арт-

педагогіку, тут студенти пишуть свої прозові та віршовані твори.  

Отже, вплив особистості викладача на формування життєвої 

компетентності студентів особливий. Тому викладач повинен ефективно 

працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не 

тільки той, хто все життя вчить, а й той, хто все життя вчиться. 

Результативність досвіду - формування життєвих компетентностей 

студентів на заняттях української літератури підвищує інтерес до предмету, 

розкриває потенціальні можливості, уміння самостійно, усвідомлено 

розв’язувати життєві проблеми, забезпечує творчий аспект освіченості.  

Освітні труднощі в реалізації проблемної теми пов’язані з недостатньою 

кількістю розроблених дидактичних матеріалів у підручниках, добором 

наочності, що змушує викладача добирати, створювати роздруковувати 

необхідні завдання, а це потребує великих затрат часу. 

Ефективність використання проблемної теми щодо формування  

комунікативних компетентностей полягає в тому, що вони виховують у 

студента уміння застосовувати набуті знання на практиці, бути мобільним, 

діяльним, відповідальним за своє майбутнє, за можливість досягнення 

життєвого успіху.  
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА, ЧОМУ ТРЕБА ВЧИТИСЯ І 

ЗМІНЮВАТИСЬ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Анотація: Сучасне суспільство вимагає змін, як особистісних так і 

колективних, особливо в умовах сьогодення і реалій часу, найбільше 

трансформації наразі відбувається в системі освіти.  Педагог повинен 

постійно шукати шляхи до самовдосконалення та самореалізації, адже від 

обізнаності викладача і не лише в професійній діяльності залежить майбутнє, 

оскільки будь то студент чи учень він як губка всмоктує знання, які передає 

йому викладач на лекціях та безпосередньо в процесі спілкування. Усвідомлення 

необхідності  розвитку  професійної  мобільності педагога є ключовим 

моментом в сучасній освіті. Тому сучасна освіта України повинна вносити 

корективи в свою систему і це напряму залежить від педагогів. 

Annotation: Modern society requires changes, both personal and collective, 

especially in today's conditions and realities of time, most of the transformation is 

currently taking place in the educational system. The teacher must constantly look for 

ways of self-improvement and self-realization, because the future depends on the 

teacher's awareness. Not only in professional activities, because whether a student or 

a pupil, they absorb the knowledge passed to him by the teacher during the lectures 

and directly in communication. Being aware of the need to develop teachers' 

professional mobility  is a key point in modern education. Therefore, modern 

education in Ukraine must make adjustments to its system and it directly depends on 

teachers. 
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педагог, самовдосконалення, самореалізація. 
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Мобільність – це процес, пов'язаний зі зміною людини, індивідом, сім'єю 

свого місця в соціальній структурі суспільства. Сам термін «мобільність» має 

декілька значень. 

В свою чергу професійна мобільність особистості – це вияв активності 

особистості, тобто індивіда, яка проявляється в готовності ініціювати зміни в 

професійному житті [4]. 

Проблема професійної мобільності сучасного педагога наразі є однією з 

найактуальніших в умовах сьогодення. Саме від педагога, його особливостей 

характеру, реалізованості, вміння саморозвиватися та самовдосконалюватись 

залежить повна або часткова реалізація навчальних планів та якість надання  

освітніх послуг, виховання студентів як під час освітнього процесу так і поза 

ним. 

Професійну мобільності слід розглядати системно. Так на основі 

досліджень Н. Коваліско, професійна мобільність висуває певні вимоги до 

професійно-кваліфікаційних якостей особистості з одного боку, в той час з 

іншого боку це максимально сприяє розвиткові особистості через підвищення 

відповідності між структурою її індивідуальних потреб і соціально-

економічною цінністю місця, яке вона посідає. 

Слід розуміти, що є наявними передумови, що дозволяють 

розмірковувати про реальну і потенційну мобільність, серед таких передумов 

розрізняють: об’єктивні, тобто можливість індивіда зміни статусу і суб’єктивні 

– орієнтація особистості на зміну статусу. Розглянемо кожне з цих понять 

окремо за визначенням Н. Коваліско. Отже, потенційна мобільності це - 

схильність, бажання, прагнення людини змінити свої соціальний статус та 

позицію. Тривалість цього стану, як показує дослідження, може коливатись в 

часі між прийняттям рішення про мобільність і фактично самою ж мобільністю 

або ж уникненням її. Однозначного періоду потенційної мобільності нема, він 

різний у різних індивідів. Критичний рівень потенційної мобільності 

призводить до фактичної мобільності. Сам термін «фактична мобільність» 

можна визначити, як зміна статусу людини, її перехід в іншу групу під дією 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, умов і стимулів. Однак, щоб потенційна 

мобільність перетворилась у реальну повинно бути ряд обставин і умов, 

залежних від того, наскільки орієнтація на зміну статусу буде сприяти або, 

навпаки, перешкоджати здійсненню цих намірів [4; 5]. 

Під час дослідження, на основі матеріалів наукових статей, було також 

виявлено і узагальнено показники «сформованості готовності» до професійної 

мобільності педагога:  

 розуміння сутності професійної мобільності, усвідомлення рівня 

готовності бути мобільним у вирішенні професійних завдань;  

 рефлексивні вміння: оцінювати ситуацію, що склалася і співвідносити її зі 

своїми можливостями;  
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 вміння направляти потреби, мотиви, світогляд, установки, цілі на свідоме 

подолання складних ситуацій;  

 потреба в суб’єкт-суб’єктній взаємодії у процесі професійного 

становлення;  

 прояв вольових рис (рішучість, наполегливість, самовладання, 

самостійність, ініціативність) у досягненні ситуації успіху;  

 відкритість до змін та інновацій;  

 здатність до цілепокладання, планування дій, проектування власного 

професійного розвитку і досягнення професійно значущих компетенцій у 

вирішенні педагогічних завдань;  

 вміння знаходити оптимальні виходи з складних ситуацій; 

 вміння аргументувати обраний варіант рішення і якість обґрунтованості 

явищ професійної діяльності;  

 активне самовираження у стандартних і спеціально змодельованих 

(квазіекстремальних) умовах;  

 усвідомленість, широта, інтенсивність, стійкість спрямованості 

(соціальної, професійної, особистісної) на досягнення високих результатів 

діяльності [2, c. 130]. 

            Більшість проблем саме формування професійної мобільності було 

досліджено (Е. Зеєр, Д. Мартенс та ін.) з позицій компетентнісного підходу. 

Вони вважали, що основа формування професійної мобільності майбутніх 

фахівців повинна складатися з професійних компетенцій, що мають широкий 

спектр дії і мають на меті вихід за межі однієї групи професій і цим самим 

психологічно готують фахівця до засвоєння нових знань, забезпечують 

готовність до інновацій в професійній діяльності. [3, c. 52]. 

Висновки: В сучасних умовах, а особливо у воєнний час, конкуренція на 

ринку освітніх послуг стає досить жорсткою. Сама ж мобільність, яка 

передбачає відкритість людини до всього нового та невивченого, впевненість у 

своїх силах, вміння швидко адаптуватись до реалій сьогодення, здатність 

реально оцінювати власні результати та ставити нові цілі для досягнення, які 

напряму залежать від широти і багатогранності мислення педагога є наразі 

основною в професійній діяльності. Сама ж успішність професійної мобільності 

фахівця напряму залежить від педагога та його особистісно-професійних 

якостей. 
Список використаних джерел 

1. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в 

умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 

травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. 

Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. 582 с. 

2. Червінська І. Професійна мобільність учителів гірських шкіл у 

сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи розвитку / І. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

346 

 

 

Червінська, М. Євтух – Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – №14. – 

С.126-133. 

3. Копчак Ю. Педагогічна мобільність у добу змін та тансформації / 

Ю. Копчак, Л. Копчак, Я. Никорак  – Гірська школа Українських Карпат. – 

2016. – №15. – С.49-53. 

4. Дзвінчук Ю. Професійна мобільність як забезпечення успішної 

зміни професійної діяльності особистості. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.inforum.in.ua/conferences/15/21/128 

5. Коваліско Н., Хоронжий А. Регіональна трудова мобільність / Н. В. 

Коваліско, А. Г. Хоронжий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 165 с. 
 

УДК 908+630:331.08 

 

Володимир Аркадійович Студінський,  

 Малинський фаховий коледж; д.і.н., к.е.н, викладач; м.Малин, Україна 

Богдан Сергійович Олексієнко, 

Малинський фаховий коледж; студент; м.Малин, Україна 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО 

МАТЕРІАЛУ В КУРСІ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
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Ключові слова: краєзнавство, історія української державності, лісове 

господарство, навчальна програма. 

Key words: local lore, history of Ukrainian statehood, forestry, curriculum. 

Як зазначено у анотації дисципліни «Історія української державності» 

основним завданням є використання новітніх здобутків історичної науки у 

викладанні вітчизняної історії; підвищення наукового і виховного рівня 

викладання; забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів 

історизму і об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій; гуманістичної 

спрямованості історичної освіти, орієнтованості її на пріоритет 

загальнолюдських цінностей; досягнення наступності в історичній освіті на 

етапі вищої школи у порівнянні з загальноосвітньою школою. Разом з тим 

визначений навчальний курс передбачає насамперед вивчення процесу 

державотворення в Україні протягом кілько тисячоліть. Такі знання дають 

https://www.inforum.in.ua/conferences/15/21/128
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можливість розуміти розвиток демократичних інституцій та традицій в Україні. 

При цьому можна чітко з’ясувати принципову різницю між менталітетом, 

традиціями та поглядами українців з іншими народами. Особливої актуальності 

цей аспект набуває в умовах російсько-української війни 2014-2022 рр., у 

боротьбі цивілізаційного світу з «русскім міром». 

Краєзнавчий матеріал у викладанні курсу «Історія української 

державності» виступає прекрасним ілюстративним матеріалом, що свідчить про 

входження відповідної території та його мешканців у систему 

державотворення. Малинщина і мешканці краю не є винятком. Причому, тут 

можна показувати такий взаємозв’язок з Древлянської епохи. При цьому тут є 

чіткий взаємозв’язок із лісівничою галуззю, фахівців з якої готують у 

Малинському фаховому коледжі (до 2021 року – Малинському лісотехнічному 

коледжі). 

Зокрема, розглядаючи тему «Становлення і розвиток державності у 

східних слов’ян.  Політично-правові інститути Київської Русі (IX-XIІ ст.). 

Галицько-Волинське князівство (XII-XIV ст.)», можна подати матеріал про роль 

древлян у творенні і розвитку Давноруської держави. Древляни в такому 

контексті можуть подаватися студентам не лише як державно формуючою 

народністю, але і як суспільним об’єднанням, що зіграло роль у формуванні 

західного цивілізаційного простору [1, с.124-125]. Тут варто подавати матеріал 

про князя Мала, доньку його Малушу, вплив древлянського роду на 

формування політичної еліти Київської Русі. Не менш цікавим матеріалом для 

студентів стали би приклади з життя древлян, пов’язаних із господарською 

діяльністю, зокрема в частині експлуатації лісових ресурсів краю [2, с.171-173]. 

Разом з тим можна розширити в цьому контексті географічні межі і не 

обмежуватися лише Малином і Малинщиною. Про вплив на фінансову систему 

Київської Русі можна подавати краєзнавчий й матеріал з Овруччини, 

Коростенщини [3, с.11-13]. Історія використання пряслиці та її виготовлення і 

розповсюдження по території Київської держави, як правило, викликає у 

студентів великий інтерес. 

Доволі широко можна використати краєзнавчий матеріал і на заняттях, 

присвячених періоду Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Для 

студентів Малинського фахового коледжу можна рекомендувати дослідження 

директора Малинського краєзнавчого музею Василя Івановича Тимошенка [4, 

с.30-49]. Зокрема, варто акцентувати увагу студентів на ролі відомого роду 

Єльців у розвитку не лише краю, а й Правобережної України.  

При висвітленні теми «Формування української національної державності 

в період Хмельниччини (1648 -1657)» варто подавати матеріал, пов’язаний із 

козацьким періодом на Малинщині. Наприклад, цікавим матеріалом є відомості 

про село Ворсівку, яка мала тривалий час статус сотенного містечка Київського 

полку [5, с.101 - 103].  
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При розгляді теми «Правове становище земель України в складі 

Російської і Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX ст. ст.)» певний інтерес 

для студентів Малинського фахового коледжу представлятиме інформація про 

відомий шляхетський рід Радзивіллів, зокрема про княгиню Ц.Радзивілл. Вона 

зробила великий внесок у розвиток садово-паркового мистецтва [6, с.16 - 17]. 

Парк, закладений княгинею, існує до нашого часу і є дендрологічною 

пам’яткою Малина. В цій темі певний інтерес представляє і демонстрація 

створення Малинської паперової фабрики. Тут варто звертати увагу на 

специфіку появи цього підприємства, яке спочатку планувалося як 

металургійне [7, с.9 - 15]. При висвітленні цього аспекту важливо звернути 

увагу на використання лісових ресурсів у папероробній сфері. 

Загалом же, одна з основних проблем вивчення курсу «Історія української 

державності» майбутніми фахівцями лісового господарства, є прив’язка 

інформації, що подається, до лісового господарства: його розвитку, 

експлуатації раціонального використання. Міждисциплінарні та міжнаукові 

зв’язки тут є очевидними. Варто застосовувати такі форми навчання як 

екскурсії  на виробничі підприємства різних галузей, які безпосередньо чи 

опосередковано пов’язані з лісовим господарством, в муніципальні та державні 

органи влади, а також краєзнавчі музеї.  

Музейна мережа у Малині представляє інтерес для організації проведення 

такого типу занять. Тут достатньо сказати, що в структурі Малинського 

фахового коледжу ефективно функціонують музеї: Музей мандрівника 

М.М.Миклухо-Маклая, Музей лісової галузі та Музей коледжу. Також варто 

використовувати у навчальному процесі й Малинський міський краєзнавчий 

музей.  

Практично в кожній темі з курсу «Історії української державності» можна 

використовувати практично на кожному занятті. Зокрема, в контексті фахової 

підготовки, активно варто використовувати краєзнавчий матеріал, що 

пов’язаний із Чорнобильською катастрофою. Малин і Малинщина є одним із 

постраждалих районів у результаті цієї катастрофи [8, с.121 - 124]. 

У подачі більш сучасного періоду державотворення України можна 

використовувати матеріал з історії Малина, коли у вересні 1990 року сесія 

міської ради прийняла рішення про підняття синьо-жовтого прапора. До цього 

можна додати і участь мешканців краю удвох національних Майданах та 

російсько-українській війні 2018-2022 рр. Особливо це стосується періоду 

відкритої агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. 

Висновок. В курсі вивчення дисципліни «Історія української державності» 

варто для ефективного засвоєння матеріалу використовувати краєзнавчого 

матеріалу. Окрім цього чітко демонструється, що рідний край органічно 

входить в систему української держави, а його мешканці беруть в різні 

історичні періоди безпосередню участь у формуванні державної системи та її 
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розвитку. Проблемним питанням у процесі використання краєзнавчого 

матеріалу у навчальному процесі при підготовці фахівців у сфері лісового 

господарства є демонстрація взаємозв’язку цих процесів із лісовою галуззю. 

Тут багато що залежить від фаховості викладача і творчого вміння  

організувати навчально-виховний процес. 
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ЯК ЕФЕКТИВНО ПІДГОТУВАТИ ЗАНЯТТЯ 

 

В статті здійснено аналіз недоліків, що впливають на якість навчання й 

виховання. 

Практичною основою заняття є майстерна реалізація викладачем вимог 

педагогічних закономірностей. Це технологічний (процесуальний) бік 

навчального заняття. У поєднанні з теоретичним він  виводить на 

основоположну концепцію, у якій органічно зливається теорія з практикою, 

наука з технологією.  Суб’єктивна діяльність викладача і студентів спирається 

на об’єктивні закономірності навчання, випливає з них. Відбувається складний 
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процес поєднання суб’єктивного й об’єктивного, що супроводиться 

подоланням і зняттям діалектичних суперечностей між особистими 

можливостями, намірами й бажаннями та об’єктивними результатами 

діяльності. Виходячи з цього, ефективним слід визнати урок, на якому 

максимально узгоджуються об’єктивні й суб’єктивні фактори. Цей 

багатогранний діалектичний взаємозв'язок і треба покласти в основу моделі 

якісного навчального заняття. 

Не все однаково важливе, і нам часто бракує бачення й розуміння 

стержневої ідеї заняття. 

Без чого ж все-таки немає уроку? Що визначає його головну суть?  

Праця. Тепер це слово стане головним у нашому лексиконі оновлення 

заняття. Навколо праці, її організації, результативності, законів піднесення 

якості й розвиватимуться наші подальші міркування.  

Інтенсивність праці на лекціях можна і треба підіймати. До речі, той, хто 

багато, напружено й захоплено працює, стомлюється менше того, хто, 

нудьгуючи, чекає дзвінка. Праця – усьому голова.   

Модель уроку, яку ми вибудовуємо, не буде повною без урахування ще 

одного компоненту – мети. Дайте дітям зрозумілу й досяжну для них сьогодні 

мету, і тоді їх не треба буде примушувати вчитися. 

Лев’яча  частина праці викладача має йти не на те, щоб «вигадати» мету, 

а на те, щоб донести її до студентів. Справу можна вважати завершеною тоді, 

коли студенти усвідомили і привласнили мету викладача, вона перетворилася в 

їхнє особисте прагнення. 

Реалізація цих завдань зумовила появу триєдиної мети: навчити, 

розвинути, виховати.  

Вимогами до заняття у навчальному закладі є: 

1) озброювати студентів глибокими і міцними знаннями, що є основою, 

фундаментом для виховання в них наукових і політичних переконань; 

2) формувати у студентів міцні навички та вміння, що сприяють 

підготовці їх до активної участі в продуктивній суспільно корисній праці, до 

життя; 

3) підвищувати виховний ефект заняття; 

4) здійснювати всебічний розвиток учнів; розвиваючи їх загальні і 

спеціальні здібності; 

5) формувати у студентів самостійність, творчу активність, ініціативу як 

завдання, які зустрічаються в житті, на виробництві; 

6) виробляти у студентів уміння самостійно вчитися, набувати й 

поглиблювати або поповнювати знання, працювати з книгою, оволодіваючи 

навичками та вмінням творчо застосовувати їх на практиці; 

7) формувати у студентів позитивні мотиви навчальної діяльності, 

пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу у розширювання та набуванні 
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знань, позитивне ставлення до навчання; 

8) виховувати працелюбність, бажання добре працювати, бути корисним 

суспільству, пошану до людей праці. 

Ідеї педагогіки співробітництва викликали значний інтерес, стали 

предметом дискусій та досліджень. Виділимо кілька аспектів педагогіки 

співробітництва, доцільність впровадження яких у масову практику 

раціоналізації заняття не викликає заперечень і знаходить відгук у серцях 

великих кіл викладачів. 

Нинішнє заняття – це заняття демократичне, що проводиться не для 

студентів, а зі студентами, організований і керований з урахуванням їхніх 

потреб та інтересів. 

Другий аспект новаторської педагогіки тісно пов'язаний з першим – 

поліпшення взаємин між студентами та викладачем. Тут і розумна дистанція, й 

вивірене спілкування, об’єктивний, доброзичливий контроль, продумане 

стимулювання, довір’я.  

Створення атмосфери співпраці дехто зрозумів як заклик приділяти 

більше уваги індивідуальному підходу і диференціювання навчання, 

збільшуючи обсяг допомоги слабкішим студентам, організовувати колективний 

пошук правильних відповідей. 

Неодмінна вимога – високий кінцевий результат.  У цьому полягає 

головний сенс педагогіки співробітництва, яка відбиває науково-методичну 

концепцію творчого пошуку, націлює викладачів на експериментування, 

використання досконалих методів і прийомів праці.  

Ефективне заняття відзначається: 

високим обґрунтуванням наукової стратегії й тактики керування 

пізнавальною діяльністю студентів на основі закономірностей і принципів 

навчання; 

напруженою, посильною, досконало організованою й результативною 

пізнавальною працею всіх студентів; 

ретельною діагностикою причин, що впливають на якість занять, 

прогнозуванням ходу й наслідків навчально-виховного процесу, вибором на цій 

основі досконалої технології досягнення запроектованих результатів; 

творчим, нестандартним підходом до розв’язання конкретних завдань 

відповідно до наявних умов та можливостей; 

обґрунтованим вибором, доцільним застосуванням необхідного і 

достатнього для досягнення мети комплексу дидактичних засобів; 

диференційованим підходом до окремих груп студентів, дійовою 

індивідуалізацією педагогічного впливу на діагностики реальних можливостей, 

проектування конкретних зрушень, контролю запланованих результатів; 

ефективним використанням кожної робочої хвилини навчального заняття; 

атмосферою демократизму, змагання, діловитості, стимулювання, 
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дружнього спілкування, високою відповідальністю усіх учасників навчально-

виховного процесу за результатами спільної праці. 

Діагностування об’єктивних умов, як зазначалось вище, є першим етапом 

(не беручи до уваги визначення теми, мети й завдань) підготовчої процедури. 

Завдання його полягає в тому, щоб одержати якомога точніші уявлення про 

головні умови ходу майбутнього заняття, оцінити інтенсивність дії факторів. 

Алгоритм діагностування заняття 

1. Оцініть провідні мотиви, інтереси студентів, найбільш 

представницьких груп у колективі, а по можливості й окремих студентів. Дайте 

відповіді на питання: на якому рівні сформований інтерес до Вашого предмета, 

які мотиви його опанування переважають 

2. Об’єктивно визначте ставлення студентів до ваших занять, рівень 

сформованості потреби навчатися. На якому рівні усвідомлена головна мета 

навчання, на скільки зацікавить студентів тема завтрашнього заняття. 

3. Оцініть рівень сформованості, вміння студентів навчатися. 

4. Об’єктивно зважте працездатність студентів у зв’язку з такими 

фактами:           а)день тижня; б)заняття по-порядку; в)розклад занять 

(чергування важких і легких занять, місце фізкультури в розкладі); г)кінець, 

середина чи початок семестру; д) кінець, середина чи початок року. 

5. Дайте оцінку регулярності навчальної праці найбільш 

представницьких груп студентів, проаналізуйте стан виконання домашніх 

завдань. 

6. Який рівень активності характерний для ваших занять у зв’язку з: 

а)навчальним матеріалом, б)працездатністю, в)рівнем уваги, 

г)дисциплінованістю, д)мотивами, е)вашою власною діяльністю. 

7. Об’єктивно констатуйте рівень уваги і дисциплінованості студентів 

на ваших уроках. 

8. Чи вміють ваші студенти застосовувати знання на практиці, на 

якому рівні сформовані уміння і навички? 

9. Оцініть здібність своїх студентів – загальні і спеціальні. 

10.  Зважте потенційні можливості своїх студентів, рівень їхньої 

попередньої навчальної підготовленості, оцініть реальні перспективи. 

11.  Зробіть аналіз складності навчального матеріалу: а)логіка і 

структура, головне і другорядне; б)психологічні характеристики: 

мотиваційність, емоційність тощо; в)дидактичні характеристики, насамперед 

ступінь пристосованості навчального матеріалу до пізнавальних можливостей 

студентів, рівень дидактичної обробки. 

12.  Проаналізуйте психологічний клімат у колективі, стосунки 

студентів між собою, свої стосунки зі студентами, рівень співробітництва. 

13.  Встановіть рівень використання засобів навчання на занятті 

(дидактивний матеріал, ТЗН, лабораторного обладнання тощо). 
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14.  Об’єктивно зважте свою працездатність у зв’язку з: а)віком; 

б)станом здоров’я; в)навантаженням; г)режимом праці та відпочинком. 

15.  Врахуйте вік студентів, особливості розвитку. 

16.  Проаналізуйте санітарно-гігієнічні умови майбутнього заняття, 

виходячи з досвіду попередніх занять.  

Якщо поставити питання так: чому на багатьох заняттях не досягається 

запланована мета, чому не всі викладачі забезпечують високу якість навчання й 

виховання, чому, нарешті значна кількість занять ще малоефективна, то 

відповідь буде одна – на них порушувалися закономірності навчально-

виховного процесу й це призвело до нижчих результатів, ніж вони могли б бути 

за умови правильної й повної реалізації об’єктивних зв’язків.  

Проектуючи майбутнє заняття, треба насамперед подбати, щоб на ньому 

не порушувалися вимоги загальних закономірностей навчально-виховного 

процесу. 

Загальною педагогічною закономірністю є єдність. Вона глибоко 

обґрунтована у працях Н.К. Крупської, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського. 

У сучасних педагогічних працях закономірність можна зустріти в таких 

варіантах: розвиваючий і виховуючий характер навчання як прояв органічної 

єдності навчання й виховання; єдність взаємозв’язаної і взаємозалежної 

діяльності викладачів та студентів; єдність навчання й виховання. 

Загальною є й закономірність мети навчання. Мета навчання 

зумовлюється: 1)рівнем і темпами розвитку суспільства; 2)потребами й 

можливостями суспільства; 3)рівнем розвитку й можливостями педагогічної 

науки та практики.  

Закономірність змісту навчання. Зміст навчання залежить від: 

1)суспільних потреб і мети навчання; 2)темпів соціального і науково-

технічного прогресу; 3)вікових можливостей студентів; 4)рівня розвитку теорії 

і практики навчання; 5)матеріально-технічних та економічних та матеріально-

технічних можливостей навчального закладу. 

Закономірність єдності праці викладача і студента. Процес навчання є 

співпрацею учасників пізнавального процесу, під час якого викладач, 

керуючись роботою студентів, забезпечує для них можливості досягнення 

поставленої мети. Оскільки реалізація загальної закономірності відбувається 

через систему конкретних зв’язків, то взаємодія викладача зі студентом 

відбувається по-різному, залежно від віку студентів, організації групи, 

особливостей навчального матеріалу тощо.  

Закономірність єдності викладання й навчання (наставницької й учбової 

діяльності) проявляється в тому, що продуктивність навчальної праці залежить 

від: 1)наставницької діяльності викладача; 2)власної навчальної діяльності 

студента. Як би не прагнув навчити викладач, та коли його намагання не 

знаходять відгуку в серцях студентів, сподіватися на високі результати марно.  
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Єдність чуттєвого, логічного і практики в навчання проявляється в тому, 

що його продуктивність залежить від: 

 1)почуттєвого сприймання; 2)логічного осмислення сприйнятого; 

3)практичного застосування набутих знань. 

 Висновки. 

Розглядаючи дію закономірності через призму конкретного заняття, 

можна навести чимало прикладів, коли викладач, розриваючи обумовлену 

єдність, не одержував бажаних наслідків. Одним з найочевидніших і 

найпоширеніших порушень залишається введення і вживання викладачем 

термінів, значення яких студенти не розуміють, бо у їхній свідомості відсутня 

чуттєва опора, і визначення хоч і запам’ятовуються, але вживаються без 

достатнього розуміння. 
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

Анотація: У статті йдеться про основні етапи формування англомовної 

граматичної компетенції, зокрема про види мовних навичок у системі 

комунікативної компетенції. Особливу увагу приділено етапам формування 

граматичних навичок. Також описано основні види мовленнєвої компетенції, 

тобто продуктивні та рецептивні вміння. У статті доведено, що завдяки 

автоматизації та гнучкості навичок відбувається швидке та якісне сприйняття 

матеріалу. На кожному етапі формування англомовної граматичної компетенції 

пропонуються певні вправи для ефективнішого закріплення матеріалу. 

Abstract. The article deals with the main stages of formation of English 

grammatical competence, in particular about the types of language skills in the 

system of communicative competence. Particular attention is paid to the stages of 

formation of grammatical skills. The main types of speech competence, namely 

productive and receptive skills, are also described. The article proves that due to 

automation and flexibility of skills there is a fast and high-quality perception of the 

material. At each stage of English grammatical competence formation, certain 

exercises are offered for more effective fixing of the material. 

Ключові слова: мовні компетенції,  граматична навичка, 

автоматизованість, рецепція, репродукування, продукування, етапи 

формування, мовні вправи. 
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В системі комунікативної компетенції визначають такі види мовних 

навичок як лексичну, граматичну, фонетичну, орфографічну, досягнення 

певного рівня яких є необхідною умовою формування мовленнєвих умінь. 

Термін “навичка” відбиває саме факт призвичаєності до певної дії, яка завдяки 

цьому виконується автоматично, без істотної участі свідомості в її регулюванні. 

Автоматизованість передбачає певну швидкість виконання операцій, що 

входять до дії, її цілісність та плавність, а також послаблення напруженості. 

Крім автоматизованості слід виробити ще таку якість навички як стійкість, 

тобто підготувати окремо сформовані навички до взаємодії, “зіткнути” різні 

труднощі, які досі долалися окремо. Так, відпрацювавши з студентами окремо 

граматичну модель, що виражає наказ, та модель, що виражає прохання, слід 

запропонувати таку вправу, де будуть вживатися обидві моделі, щоб відповідна 

навичка набула стійкості [1, с.80].  Ще однією якістю, яка має бути сформована 

паралельно із створенням автоматизованості та стійкості, є гнучкість навички, її 

розглядають у двох  планах:   

 як здатність комбінувати засвоєні ГС у новій комунікативній ситуації у 

межах певної сфери спілкування; 

 як здатність граматичної навички функціонувати на рівні нових 

комунікативних ситуацій в межах іншої сфери спілкування. 

Так, гнучкість граматичної навички можна забезпечити завдяки різно-

манітності та варіативності ситуацій, що лежать в основі вправ, а також 

використанню в них достатньої кількості лексики, в результаті чого виділяється 

щось загальне, незмінне для всіх випадків.  

У процесі виконання того чи іншого виду мовної діяльності формуються 

мовленнєві уміння. Мовленнєві уміння визначаються як оптимальний рівень 

досконалості мовленнєвої діяльності. Відповідно до основних видів 

мовленнєвої діяльності виділяють чотири основних уміння: уміння говорити (в 

діалогічній і монологічний формі), уміння писати, уміння аудіювати та уміння 

читати. Кожне уміння спирається на свою групу навичок, які синтезуються, 

функціонуючи в умінні. Рівень сформованості граматичної компетенції 

безпосередньо впливає на рівень навчальних досягнень з будь-якого виду 

мовленнєвої компетенції [1, с.81]. 

Продуктивні уміння — говоріння та письмо — передбачають 

сформованість репродуктивних граматичних навичок, тобто навичок вибору 

морфолого-синтаксичного оформлення одиниці усного або писемного 

мовлення. 

Рецептивні уміння — аудіювання та читання — передбачають сформо-

ваність рецептивних граматичних навичок, тобто навичок розпізнавання 

граматичних та прогнозування синтаксичних структур усного або писемного 
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мовлення. 

Навички формуються поетапно. Щодо кількості етапів формування 

навичок існують різні точки зору. Найбільш доцільним є виділення трьох 

основних етапів формування навички, виходячи з психологічної  характерис-

тики дій учня — рецепції, репродукування і продукування; з обсягу 

висловлювання (рівень фрази/речення, надфразової єдності), що сприймає, 

репродукує або продукує учень; з якості навички, яку слід сформувати на 

даному етапі; з характеру дій студентів з новим мовним матеріалом [1, с.82]. 

Розглянемо етапи формування граматичної навички зокрема. 

Перший етап (орієнтовно-підготовчий): тут студенти знайомляться з новим 

мовним матеріалом — граматичним, лексичним, фонетичним, що 

пред’являється в ситуації або контексті, і виконують окремі мовленнєві (в 

окремих випадках — мовні) дії за зразком або за правилом. На цьому етапі 

створюється орієнтовна основа як необхідна умова формування навички. У 

студентів формується рецептивна граматична навичка. 

Сформованість рецептивної граматичної навички - одна з передумов 

функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній та писемній, 

формах. Першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є 

сприйняття звукового або графічного образу граматичної структури.  

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що 

сигналізують про дану структуру (їх називають граматичними сигналами).  

Проте самого тільки розпізнавання сигналів окремих граматичних форм 

недостатньо. Для розуміння граматичної структури речення в цілому той, хто 

слухає, або той, хто читає, має на основі перших сприйнятих ним елементів 

речення та попереднього мовного досвіду передбачити його синтаксичну 

структуру. Ця операція називається прогнозуванням синтаксичної структури 

речення (має особливо велике значення під час аудіювання і читання). 

У процесі формування рецептивної граматичної навички також можна 

виділити 3 етапи. На І етапі студенти сприймають нове граматичне явище в 

контексті, зосереджуючи увагу на його формальних ознаках; на II 

вправляються у розпізнанні та диференціюванні нових граматичних сигналів, 

співвідносячи їх з певним значенням, або в прогнозуванні синтаксичних 

структур в окремих, спеціально зібраних контекстах; на III етапі ці ж самі 

операції виконуються у таких контекстах, де нові граматичні структури 

вживаються в оточенні раніше засвоєних. 

На даному етапі пропонуються для виконання такі вправи [1, с.83]: 

- порівняйте використання... в наступних ситуаціях і скажіть, по якому 

принципу вони протиставляються; 

- оберіть форму, яка є підходящою у даній ситуації; 

- прослухайте пари речень і скажіть, яке з них відповідає перекладу, 

даному на картках; 
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- утворіть граматичну форму по схемі (правилу); 

- випишіть з тексту речення..; 

- прочитайте граматичні форми і виявіть їх формотворчу ознаку; 

- вкажіть номер ситуації, в якій допущена помилка у використанні 

граматичної форми; 

- вкажіть ситуацію з перерахованих нижче, в якій може бути викорис-

тана дана структура; 

- замініть ситуацію таким чином, щоб можна було використати 

протилежну за значенням граматичну структуру. 

На другому етапі (стереотипно-ситуативному або стандартизуючому) має 

місце автоматизація дій студентів з новим мовним матеріалом в аналогічних 

ситуаціях мовлення, головним чином на фразовому рівні. 

 Завдяки різноманітності ситуацій, на основі яких відбувається 

автоматизація, формується не лише така якість навички як автоматизованість, 

але й гнучкість. 

На цьому етапі формується репродуктивна граматична навичка. 

Сформованість репродуктивної граматичної навички-це одна з переду-мов 

функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та писемній формі. 

Щоб здійснити свій комунікативний намір, той, хто говорить, або той, хто пише 

має спочатку вибрати граматичну структуру, яка б відповідала даній ситуації 

мовлення. Обрану граматичну структуру треба оформити відповідно до норм 

даної мови. Маються на увазі синтаксичні та морфологічні особливості 

структури - порядок слів у реченні, форма слів. Неабияке значення для 

репродуктивної граматичної навички має швидкість виконання цих операцій.  

Таким чином, процес формування репродуктивної граматичної навички 

починається для учня із сприймання нової структури, продовжується її 

тренуванням у репродукуванні та завершується продукуванням.  

На даному етапі методисти пропонують виконувати імітаційні, 

підстановчі, трансформаційні вправи та вправи ігрового характеру [2, с.91]. 

Імітаційні вправи:  

- повторіть ... за диктором; 

- повторіть наступні речення, виконуючи відповідні дії; прочитайте 

речення хором; 

- підтвердіть висловлювання диктора, якщо він правий; 

- скажіть своєму товаришу, що він помиляється; 

- промовте одну і ту ж фразу голосно, тихо, швидко, задумливо, іронічно; 

- повторіть, доповнюючи слово (словосполучення, фразу). 

Підстановчі вправи: 

- складіть речення за допомогою підстановчої таблиці; 

- складіть речення з даних слів; 

- розкрийте дужки, використовуючи відповідну граматичну форму; 
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- складіть речення за зразком; 

- розкажіть про себе чи свого друга, використовуючи зразок; 

- завершіть речення за зразком; 

- доповніть таблицю своїми прикладами; 

- запитайте, як робиться... (приводиться приклад); 

- вислухайте свого товариша та скажіть, що ви виконали лише одну із 

названих ним дій. 

Трансформаційні вправи: 

- виразіть  одну  і  ту  ж  думку  по-різному;    

- замініть  виділені   слова;    

- запишіть речення в... формі; 

- об'єднайте прості речення в складносурядні (складнопідрядні); 

- подивіться на незавершений малюнок і скажіть, що не встиг 

намалювати художник; 

- перекажіть текст, уявляючи, що дії виконувалися сьогодні (вчора, 

раніше); 

- здогадайтесь, які питання були поставлені в наступних діалогах; 

- дайте відповідь на питання і поставте таке ж своєму товаришу; 

- намалюйте квартал міста і скажіть, де хто міг би жити. 

        Вправи ігрового характеру: 

- повторіть речення декілька разів, вимовляючи його все тихіше і тихіше 

(гра “Ехо”); 

- передайте сказане по секрету (гра “Секрет”); 

- здогадайтесь, що (хто) це? (вказуються ознаки); 

- встановіть, що змінилося в приміщенні, (гра “Детектив”) (Викорис-

товуються два малюнки із зображенням одного і того ж приміщення, але вони 

відрізняються деякими деталями); 

- відберіть  листи,  які   прийшли   вчора,   позавчора,   тиждень  тому  

(гра “Сортування листів”); 

- знайдіть і виправте помилки в тексті (гра “Коректор”); 

- зарифмуйте речення, фрази (гра “Рифми”); 

- прослухайте та прокоментуйте висловлювання товариша (гра 

“Коментатор”). 

На третьому етапі (варіююче-ситуативному) має місце подальша 

автоматизація дій студентів з новим мовним матеріалом на рівні надфразової 

єдності. Новий мовний матеріал вживається поряд з тим, що вивчався. 

Має місце подальша автоматизація дій студентів з новим мовним 

матеріалом на рівні надфразової єдності. Учень має вжити граматичне явище 

без мовленнєвої підказки в самостійному мовленні. 

На даному етапі пропонується виконувати такі вправи [3, с.30]: 

- прогляньте діафільм і проінсценуйте бесіду між персонажами; 
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- докажіть своєму товаришу, що... 

- прослухайте діалог і скажіть, чому... 

- придумаєте логічне завершення розповіді; 

- “оживіть” представлений малюнок; 

- візьміть інтерв'ю у іноземця (очевидця подій, відомої особистості); 

- проведіть екскурсію для туристів з іншої країни; 

- проведіть соціологічне опитування молоді, виясніть їх ставлення до… 

- приведіть приклади з свого життя, які доводять що... 

 Якщо робота на всіх трьох етапах була успішною, то студенти мають 

закріпити граматичні навички активного і пасивного граматичного матеріалу в 

нових комунікативних ситуаціях. 

Висновки. Таким чином, поступове та систематичне оволодіння 

граматикою англійської мови знімає психологічне напруження і надає 

студентам можливість вирішувати будь-які комунікативно направлені завдання 

в процесі читання, аудіювання, говоріння та письма. При чому зростає питома 

вага вправ, спрямованих на репродуктивне та продуктивне оволодіння 

визначеним програмою навчання англійської мови граматичним матеріалом. Це 

знаходить своє відображення як у чинних підручниках з англійської мови, так і 

в автентичних підручниках. Але система запропонованих вправ потребує 

аналізу з метою їх правильного використання та вдосконалення прийомів 

роботи в процесі вивчення граматики англійської мови. Завдання вчителя 

полягає також в тому, що постійної уваги потребує співвіднесення вимог 

чинної програми щодо вивчення граматичного матеріалу з послідовністю 

викладення граматичного матеріалу в підручниках.  
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Анотація:  Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром 

найбільш популярними та перспективними фахівцями стануть IT-фахівці, 

інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. Зараз з'являться 

професії, які пов'язані з технологіями і високо технологічним виробництвом на 

стику з природничими науками. Особливо затребувані фахівці біо- та нано-

технологій. STEM-освіта призвана задовольнити цю потребу. Annotation. The 
rapid evolution of technology leads to the fact that soon the most popular and 
promising professionals will be IT specialists, engineers, professionals in the field of 
high technology, etc. Now there will be professions related to technology and high-
tech production at the intersection with the natural sciences. Specialists in bio- and 
nano-technologies are especially in demand. STEM education is designed to meet 
this need. 

Ключові слова: STEM-освіта, розвиток особистості, цілісність 

сприйняття, креативність мислення  
Key words: STEM-education, personality development, integrity of 

perception, creativity of thinking 

   У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків, 

попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності, саме тому, 

STEM-освіта виходить на перший план. 

   Однак, важливо розуміти, що STEM – це не просто технічна освіта. 

Вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдале поєднання креативності та 

технічних знань. 

   Що ж таке STEM-освіта? 

STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics). 

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що 

охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну 

творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при 

якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + 

інноваційні технології.  

    Це послідовність курсів чи програм навчання, яка готує студентів до 

успішного працевлаштування, до освіти після навчального закладу або для того 

й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 
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застосуванням математичних знань і наукових понять. 

   Що стосується України, то Міністерство освіти та науки ще у 2016 році 

опублікувало першу версію "Концептуальних засад реформування середньої 

освіти" та Концепцію Нової Української Школи (НУШ), де одними із основних 

компетентностей є: 

 вміння логічно і математично мислити, 

 наукове розуміння природи і сучасних технологій, 

 впевнене користування інформаційно-комунікаційними 

технологіями, 

 обізнаність і самовираження у сфері культури. 

   Що STEM-освіта дає студентам?  

 більш ефективне засвоєння навчального матеріалу;  

 комплексне розуміння предметів та процесів;  

 цікавий навчальний процес і мотивацію вчитися;  

 оригінальність, мислення поза шаблоном;  

 уміння формулювати дослідницьке питання та комплексно шукати 

рішення;  

 широкі можливості знайти високооплачувану роботу  

 навички  застосовуння  тих чи іншіх  знань у різних життєвих 

ситуаціях 

   Базою для STEM-освіти вступають наукові методи, математичне 

моделювання, інженерний дизайн та інноваційне мислення.  STEM-освіта 

поєднує точні науки з креативним підходом і сприяє розвитку обох сторін в 

особистості студентів. 

   Розглянемо застосування STEM-освіти під час вивчення математики і 

фізики. 

   Через якість викладання студенти вважають математику дуже 

абстрактною і бояться її. Таким чином, можуть виникнути труднощі з 

перенесенням інформації, засвоєної в класі, у повсякденне життя. Той факт, що 

середовище навчання орієнтоване на вчителя та уніфіковане, може бути однією 

з причин, чому студенти мають труднощі з впровадженням інформації у своє 

повсякденне життя. У цьому сенсі предмети, що викладаються в курсі, повинні 

викладатися різними практиками та видами діяльності у спосіб, який є більш 

змістовним і пов’язаним із повсякденним життям. Можна сказати, що один із 

цих видів діяльності, математичне моделювання, показує зв’язок між реальним 

життям та його застосовністю до реального життя. 

   Математичне моделювання включає складний процес, в якому стан 

проблеми, що зустрічається в реальному житті, формулюється математично і 

розв’язується за допомогою математичних моделей, а рішення інтерпретується 

та оцінюється в реальному світі. У цьому процесі математика використовується 

для представлення, аналізу, прогнозування або іншого розуміння реальних 
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ситуацій. У математичному моделюванні людина намагається створити 

математичну модель, яка вирішить проблему, з якою він/вона зіткнеться в 

реальному житті чи в майбутньому. Модель, про яку йдеться, включає не лише 

математичні структури, а й оцінки, припущення та стратегії вирішення. Іншими 

словами, план розв’язання, що включає припущення, оцінки та математичні 

інструменти, які використовуються для розв’язання проблеми, є математичною 

моделлю проблеми. Крім того, що модель повинна бути математично 

правильною, вона повинна бути значущою та адаптованою для реального 

життя. Розв’язуючи проблему, людина повинна також оцінити значення 

рішення для реального світу. Усі ці процеси та всі етапи розв’язання задач, крім 

окремої моделі, є математичне моделювання.    

   Науково-технічна, інженерно-математична (STEM) освіта з епохою 

технологій з’явилася в двадцять першому столітті; він відіграє важливу роль у 

формуванні культурного та економічного розвитку, охоплюючи інновації, 

піклуючись про творчість та вирішуючи проблеми. У зв’язку з перевагами 

STEM-освіти для розвитку країн, докладаються інтенсивні зусилля для 

досягнення бажаного рівня між STEM та науковою освітою. 

   Навчання STEM може допомогти студентам стати людьми, які 

вирішують проблеми, а також інноваційними та технологічно грамотними 

громадянами. Оскільки суспільство стає все більш залежним від технологій, 

інженерії та математики, стає все більш важливим, щоб студенти отримували  

інтегровану STEM-освіту. 

   У зв’язку з глобальними подіями у світі, які вимагають навичок 

мислення, необхідних для створення високої робочої сили в майбутньому, 

впроваджено навчальну програму міжкласної освіти в школах. Спочатку 

впровадження STEM-навчання здійснювалося з проектами поза формальними 

класами. Проте в освіті STEM, інтегрованої з прямими навчальними планами, 

як Фінляндія, є також країни, де викладається багато дисциплін. 

   Навчання STEM впроваджено в багатьох країнах світу  у середніх 

школах та університетах, починаючи з початкової школи. Як STEM Education 

Coalition, є організації, які беруть участь у STEM-освіті та спрямовують STEM-

освіту та розробляють політику в цьому контексті. 

   Навчання STEM, засноване на інтеграції дисциплін науки, техніки, 

техніки та математики, виникло в результаті зусиль інтеграції відокремлених 

частин у контекст реального світу, оскільки лише шляхом усунення та 

інтеграції межі між дисциплінами можна зрозуміти і подолати складні 

проблеми, які зустрічаються в реальному житті. З STEM-орієнтованою 

діяльністю метою є вирішення реальних проблем із застосуванням 

технологічних та інженерних дисциплін за допомогою наукових знань, які є 

продуктом фундаментальних наук. Для цього необхідно зняти межі між 

дисциплінами. Іншими словами, розуміння STEM-освіти можна структурувати 
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в контексті проблем реального життя шляхом встановлення взаємозв’язку між 

дисциплінами та зосередження уваги на певній дисципліні. 

   Нині у світі широко використовуються як навчання, так і програми, 

пов’язані з STEM. З одного боку, зараз багато людей погоджуються щодо того, 

що означає STEM, міждисциплінарні дослідження та загальне використання 

науки, техніки, техніки та математики. Тому викладачі математики казали, що 

математику в STEM слід використовувати більше, як інструмент представлення 

даних з її вивченням може призвести до дискредитації математики. Хоча 

математика є неминучим компонентом діяльності STEM, у цьому дослідженні 

також підкреслюється, що важливо оцінювати математичний успіх та участь. 

   Процес навчання фізики спрямовується на розвиток особистості 

студента, становлення наукового світогляду, відповідного типу мислення, 

формування науково-природничої компетентності. 

   З метою забезпечення формування практичних умінь, дослідницьких і 

експериментальних навичок застосовуються демонстраційні і фронтальні 

експерименти, лабораторні роботи, досліди, спостереження. 

   Однією з форм навчання фізики є розв’язок задач. За вимогами 

компетентністного підходу зміст задач потрібно наближати до реальних умов 

життєдіяльності людей для спонукання  використовувати знання з фізики у 

життєвих ситуаціях. Також велике значення мають якісні задачі, які сприяють 

поглибленню та закріпленню теоретичних знань студентів. Розв’язування 

якісних задач потребує аналізу фізичної сутності явища. 

   Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані заняття, 

які спрямованні на встановлення між предметних зв’язків. Такі заняття роблять 

навчальний процес цікавим, а їх проведення сприяє цілісному сприйняттю світу 

та осмисленню явищ навколишньої діяльності. 

Висновок. Впровадження в освітній процес STEM дозволить сформувати 

у студентів найважливіші характеристики, які визначають компетентного 

фахівця та дає принципово нову модель природничо-математичної освіти з 

новими можливостями і результатами, як для викладачів, так і для студентів. 
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САМООСВІТА ПЕДАГОГА – ПРОВІДНА  ФОРМА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

В статті проаналізовано методики та техніки самоосвіти педагога, а також 

її основні завдання та форми 

Сучасна освіта – це освіта для людини, це розвиток, виховання 

відповідальної особистості, здатної до саморозвитку і самоосвіти, яка вміє 

критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати  

набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, яка прагне змінити 

на краще своє життя і життя країни. 

Якщо педагог хоче завтра навчати краще ніж сьогодні, то він має бути в 

постійному пошуку цікавих та ефективних педагогічних технологій, прийомів і 

методів. Для того щоб учні не просто здобували певну кількість знань, а творчо 

виконували завдання, розвивали  пізнавальну активність, викладач  сам має 

бути творчою людиною, яка мислить не ординарно. І саме такі критерії 

діяльності викладача є головними в сучасній освіті. 

Педагогічна праця нетворчою не буває й бути не може, тому що 

неповторні діти, обставини, особистість самого педагога, і будь-яке його  

педагогічне рішення має виходити із нестандартних дій. Сучасна освіта вимагає 

постійного творчого зростання педагогічних працівників, створення умов для 

неперервного підвищення їхнього освітнього та кваліфікаційного рівнів, 

удосконалення педагогічної майстерності. Розвиток творчої особистості 

педагога є неодмінною умовою й обов’язковою складовою його 

професіоналізму та компетентності.  

Важливою професійною рисою особистості педагога є його методична 

вправність, під якою розуміємо постійний творчий пошук, неперервне 

вдосконалення своїх знань і майстерності. Творчий педагог завжди повинен 

здійснювати самоаналіз своїх уроків, позакласних заходів, що дає змогу 

виявити як недоліки своєї роботи  так і провести корекцію. Хороший педагог 

постійно шукає, раціоналізує свою діяльність. Творчість має бути рисою 

кожного  вчителя, викладача , бо педагогічна праця творча за своєю суттю і 

поєднує в собі науковий підхід і справжнє мистецтво. Існує такий вислів: 

«Пересічний викладач викладає, хороший – пояснює, видатний – показує, 
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великий – надихає».  

Творчість  –  це ключовий навик ХХІ століття, потрібний у всіх сферах і 

дисциплінах. Заклик до творчості та інновацій в освіті став однією з 

найважливіших та необхідних подій. 

Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем 

сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь: 

- вивчити необхідну літературу та передовий педагогічний досвід; 

- виділити з літератури, що вивчається, та передового педагогічного 

досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають 

теоретичний та методичний рівень педагога; 

- відібрати з прочитаного та побаченого педагогом думки та методичні 

знахідки для апробації  у власній педагогічній діяльності; 

- систематизувати та розробити науково-методичні узагальнення; 

- впровадити досягнення психолого-педагогічної науки та педагогічної 

практики у власний досвід роботи з учнями. 

Педагог здобуває знання з різноманітних джерел, використовує ці знання в 

професійній діяльності, розвитку особистості та власній життєдіяльності. 

Основні завдання самоосвіти: вдосконалення теоретичних знань, 

професійної компетентності педагога, вихователя; оволодівання новими 

формами, методами, прийомами навчання і виховання учнів; вивчення та 

впровадження в практику передового педагогічного досвіду, новітніх досягнень 

педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій; розвиток 

інноваційних процесів. 

Алгоритм роботи педагога з самоосвіти є таким: 

- підготовчий етап; 

-  творчий етап; 

- аналітико-узагальнюючий етап. 

Форми самоосвіти: 

- індивідуальна; 

- колективна. 

Ініціатором самоосвіти є сам педагог, хоча на її організацію часто 

впливають інші: керівники методичних об`єднань, курсів підвищення 

кваліфікації, які ініціюють та стимулюють діяльність педагога. Групові форми 

у вигляді діяльності методичного об`єднання, семінарів, практикумів  тощо. 

На результати самоосвіти позитивно впливає науково обґрунтоване 

планування. У сучасному світі існує багато різноманітних можливостей 

отримати знання: 

Результат самоосвіти може мати різні форми подання. 

ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ: 

 доповідь; 

 виступ на семінарі; 
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 виступ на педагогічній раді; 

 виступ на засіданні методичного об`єднання; 

 дидактичний матеріал; 

 розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи 

групи тем; 

 комплект дидактичного матеріалу з предмета; 

 збірники практичних, контрольних робіт; 

 розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; 

 розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи 

позакласних заходів; 

 розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів; 

 база даних питань і задач з предмета. 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ: 

 проект; 

 розробка електронних уроків, посібників тощо; 

 розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках; 

 створення особистої методичної  чи предметної web -сторінки; 

 створення електронної бібліотеки  методичних розробок та вказівок 

згідно програм; 

 тощо. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ФОРМИ: 

 методичний посібник; 

 навчальний посібник; 

 стаття до фахового видання; 

 науково-методична розробка; 

 методичний чи діагностичний кейс; 

 створення термінологічного словника; 

 творчий звіт. 

Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної 

компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні 

знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої 

роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, 

задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу. 

Вона здійснюється при наявності таких ознак: 

- самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення 

професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті 

одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок;  

- самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення нових знань може 

здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів; 

- самоосвіта повинна сприяти оволодінню педагогом застосування 

професійних знань у його практичній діяльності. 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

367 

 

 

Самоосвіта педагога буде продуктивною за наступних умов: 

  - в процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному 

розвитку; 

- педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами 

самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; 

- володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що 

спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та 

формулювання висновків); 

- програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі 

можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; 

- педагог є готовим до творчості; 

- існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку. 

Критерії оцінювання результатів самоосвіти: 

1. Педагогічний - освітні програми і технології, рівень навченості дітей.  

2. Психологічний - рівень психофізіологічного комфорту, розвинутість 

професійних  та особистісних якостей.  

3. Соціально-психологічний - характер взаємин між учасниками 

освітнього процесу, розширення комунікативного простору.  

4.Соціальний- рейтинг педагога.  

5. Науково-методичний - підвищення кваліфікації, авторські програми, 

впровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній 

роботі.  

ВИСНОВКИ 

 Модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування 

нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному 

творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про 

педагогічну освіту, а формуються у щоденний педагогічній практиці. Дуже 

важливо, щоб педагог зміг розгледіти, а іноді – відчути здатність до творчості, 

вчасно дати поштовх, яких викликає бажання ступити вперед. Самоосвіта 

педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: 

адаптування своїх індивідуального неповторних якостей до вимог педагогічної 

діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне 

вдосконалення якостей своєї особистості, вона  має бути багаторівневою і 

обов’язково– поступовою. Навчання педагога не може мати зупинок, перерв, не 

може закінчуватися. К. Ушинський зазначав «Учитель живе до тих пір, доки 

вчиться, як тільки він перестає вчитися в ньому вмирає вчитель». 

Самовдосконалення як соціальний процес базується на вимогах суспільства та 

професії до особистості фахівця. Причому вимоги, що пред’являються 

спеціалісту, повинні бути вище тих можливостей, що має людина 

(Бодальов О.О.). 

В сучасному світі інформаційних технологій, коли на порядок денний 
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виходять такі речі, як оперативність та якість подачі матеріалу, надзвичайно 

важливе місце займає постійна й наполеглива самоосвіта педагога у руслі вимог 

сучасності та всіх нагальних викликів, які пропагує сьогодення.   

Педагоги повинні розуміти: бути гарним професіоналом означає бути в 

постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою 

мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та 

різнобічних наукових професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу 

професійної компетентності. Підвищення професійної компетентності педагога 

- запорука успішного реформування системи освіти в цілому. 
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ПРО ВІДМІННОСТІ У РОСТІ ТА РОЗВИТКУ ХВОЙНИХ ДЕРЕВ  

ВІД ЧИННИХ ТАБЛИЦЬ 
 

Анотація. В статті з посиланням на  проведені польові дослідженя, 

проаналізовано хід росту та розвитку за висотою й діаметром залежно від 

віку ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst), ялиці білої (Abies alba Mill.), 

сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). За їх результатами здійснено порівняльний 

аналіз одержаних результатів з нормативно-довідковими таблицями.  

Abstract. In the article with reference to the conducted field researches, the 

course of growth and development in height and diameter depending on the age of 

European spruce (Picea abies (L.) H. Karst), white fir (Abies alba Mill.), Scots pine 

(Pinus sylvestris L .). Based on their results, a comparative analysis of the obtained 

results with normative-reference tables was performed. 

Ключові слова: ялина європейська (Picea abies (L.) H. Karst), ялиця біла 

(Abies alba Mill.), сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), діаметр, висота, вік. 

Key words: European spruce (Picea abies (L.) H. Karst), white fir (Abies alba 

Mill.), Scots pine (Pinus sylvestris L.), diameter, height, age 

 

Методикою наших досліджень було передбачено закладання тимчасових 

пробних площ в ялинових, ялицевих і соснових лісових насадженнях ДП 

«Малинське ЛГ». На тимчасових пробних площах здійснювалась подеревна 

таксація. Кількість дерев на пробних ділянках становила в межах 200 шт у 

середньовікових, стиглих і пристигаючих хвойних насаджень, у молодняк не 

менше 400 шт [1]. За допомогою приладу Vertex IV здійснювали вимір висоти 

дерев у метрах, діаметр дерев встановлювали за допомогою дерев’яної мірної 

вилки на висоті 1,3 м. На основі одержаних результатів дослідження в 

камеральних умовах встановлювали кореляційну залежність парних 
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коефіцієнтів, дисперсний та регресійний аналіз показників за допомогою 

Microsoft Excel 2016. На підставі одержаних даних отримали рівняння 

множинної степеневої регресії. Аналіз одержаних статистичних показників 

здійснювали за авторами А.І. Герасимович, Я.І. Матвеева, В.А. Грешніков, Б. Н. 

Волков, А. І. Кибарев, Д. Б. Плескачева [2, 3]. 

Вік дерев становив від 45 до 88 років, висота насаджень від 17 до 26 м, 

діаметр на висоті 1,3 м в межах 24-36 см. 

Для аналізу показників було здійснено відбір модельних дерев сосни 

звичайної (Pinus sylvestris L.), ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst), 

ялиці білої (Abies alba Mill.) та здійснено статистичну обробку показників за 

віком, висотою і діаметром. 

Таблиця 1 

Статистичні характеристики біометричних показників сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.) 

                  
 

Згідно одержаних статистичних даних для соснових насаджень 

характерне сильний асиметричний правосторонній розподіл, крутизна (ексцес) 

плоско вершинна, совокупність (коефіцієнт варіації) менше 33%, що вказує на 

однорідність показників 
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Рис.1 Розвиток соснових деревостанів за висотою та діаметром 

 

Таблиця 2 

Статистичні характеристики біометричних показників ялини 

європейської (Picea abies (L.) H. Karst) 

                  
 

Згідно статистичного аналізу біометричних показників ялинових 

насаджень, спостерігається однорідна совокупність, коефіцієнт асиметрії, що 

вказує на правосторонній розподіл показників, ексцес на за діаметром та 

висотою плоско вершинний, а за віком гостро вершинний. 
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Рис.2 Розвиток ялинових деревостанів за висотою та діаметром 

 

Таблиця 3 

Статистичні характеристики біометричних показників ялиці білої (Abies 

alba Mill.) 

                  
 

Статистичний аналіз показників ялицевих насаджень вказав на помірну 

асиметрію за висотою та діаметром і асиметричну за віком. Розподіл показників 

плосковершинний, совокупність показників однорідна. 
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Рис.3 Розвиток ялицевих деревостанів за висотою та діаметром 

 

Нами виведено наступні рівняння лінійної регресії: 

а) соснові деревостани 

 
де А – вік сосни, роки; h – висота, м; d – діаметр, см. Коефіцієнт 

детермінації рівняння (R2 ) становить 0,722, що вказує на достатньо високу 

апроксимацію між вихідними даними та рівнянням. Коефіцієнт Фішера 

(значимість F) є меншим за 0,05, що вказує на значущість рівняння на 5% рівні. 

б) ялинові 

 
де А – вік сосни, роки; h – висота, м; d – діаметр, см. Коефіцієнт 

детермінації рівняння (R2 ) становить 0,693, коефіцієнт Фішера значущій на 5% 

рівні рівняння. 

в) ялицеві 

 
де А – вік сосни, роки; h – висота, м; d – діаметр, см. 37 Коефіцієнт 

детермінації рівняння 0,753, коефіцієнт Фішера значущій на 5% рівні рівняння. 

За допомогою регресійного та дисперсного аналізу нами також одержані 

рівняння лінійної регресії для встановлення середньої висоти деревостанів 

через їх вік та діаметр. 
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За допомогою регресійного аналізу отримані рівняння залежності 

діаметру від висоти та віку деревостану. 

     
Висновки. 

Спираючись на проведені дослідження, ми дійшли висновку, що ріст і 

розвиток хвойних дерев у Державному підприємстві «Малинське лісове 

господарство» має деякі відмінності від чинних довідкових таблиць. 

Проведнений статистичний аналіз та математичне моделювання. Для потреб 

державного підприємства розроблено та запропоновано математичні рівняння 

лінійної регресії розвитку і росту Picea abies (L.) H. Karst), Abies alba Mill., Pinus 

sylvestris L залежно від віку, діаметру та висоти. Одержані математичні 

залежності матимуть практичну цінність для сталого ведення лісового 

господарства на підприємстві.  

Використані джерела літератури: 

1.Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання : СОУ 02.02-37-  41 

476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. К. : Мінагрополітики України, 2006. 32 с. – 

(Стандарт Організації України). 

2. Герасимович А. И., Матвеева Я. И. Математическая статистика. Минск: 

«Вышэйшая школа», 1978. 200 с. 

3. Грешников В. А., Волков Б. Н., Кибарев А. И., Плескачева Д. Б. 

Статистические методы обработки эмпирических данных. М.: ВНИИНМАШ, 

1978. 232 с. 
 



ЛІСІВНИЧА ОСВІТА І НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

375 

 

 

Ярмоліцька Анастасія Валерівна 

Коростишівський педагогічний фаховий коледж ім. І.Я. Франка, студентка; 

м.Коростишів, Україна 

Білявська Людмила Павлівна,  

Коростишівський педагогічний фаховий коледж ім. І.Я. Франка, викладач; 

м.Коростишів, Україна 
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          Анотація: у статті розглядаються  питання про інноваційні технології 

та ключові  компетентності Нової української школи у  процесі творчого 

розвитку  майбутніх  вихованців та у  навчально-виховному  процесі. 

Annotation:  the article considers the issues of innovative technologies and key 

competencies of the New Ukrainian School in the process of creative development of 

future students and in the educational process. 

Ключові слова: творчість, суб’єктивність професійна підготовка. 

Key words: creativity, subjectivity, professional training. 

Еволюційні процеси в сучасному українському суспільстві детермінують              

зміну пріоритетів у сфері освіти. Сутність сучасних вимог визначена 

прийняттям Закону України «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», 

Положенням «Про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти 

України», «Концепція Нової української школи», що спрямовані на 

врегулювання суспільних відносин в освітянській галузі, на ствердження 

гуманістичної ідеї загальнолюдських цінностей та моральних ідеалів, на 

формування національного світогляду студентської  і  учнівської молоді. З цієї 

позиції все більшого значення набувають сучасні освітні вимоги до підготовки 

майбутніх учителів та навчання учнів, формування  музичних здібностей  

молодших школярів в  рамках  реформування  Нової української школи, які не 

лише визначають, що вони повинні знати, вміти, якими навичками володіти, 

але й вибудовувати таку конструкцію професійної діяльності, що зорієнтована 

на досягнення кмеологічногоа  рівня практичної роботи з фундаментальними 

принципами національної самосвідомості, соціокультурної відповідності, 

гуманізму, особистісно-орієнтованого підходу та діалогізації і формування 

музичних здібностей молодших школярів  в рамках  реформування.  

Сучасна система мистецької освіти характеризується суттєвими 

модернізацій  ними змінами, що передбачають пошук інноваційних методів 

розв’язання навчально-виховних завдань у формуванні музичних здібностей.  

Модернізація вищої педагогічної мистецької освіти вимагає 

впровадження у навчальний процес нових наукових підходів та новітніх 
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технологій підготовки майбутніх учителів для забезпечення всебічного 

розвитку підростаючого покоління в сучасних умовах. Так, майбутній вчитель 

музики має бути добре обізнаним у сфері  музичної діяльності, володіти 

виконавською технікою, художньою культурою, й, передусім, він має бути 

провідником культурних мистецьких традицій,  інноваційних технологій та 

ключових компетентностей у загальноосвітній школі.  

Тема  інноваційні технології та ключові компетентності Нової української 

школи надзвичайно актуальна. Національна  доктрина  розвитку освіти  

України передбачає поступовий  перехід від репродуктивної, авторитарної  

освіти  до освіти  інноваційного, гуманістичного типу [1, с.24]. 

Важливу роль  у проведенні уроків  з музики є використання ключові 

компетенції Нової української школи:  

1. Спілкування державною мовою, це уміння  висловлювати  свої почуття  

та переживання  від сприймання  творів мистецтва , брати участь  у дискусіях , 

обговореннях на тему  мистецтва;  

2. Спілкування іноземними мовами, тобто вміти сприймати  твори  

мистецтва  різних країн, народів;  

3. Математична компетентність, що дає можливість  аналізувати твори 

мистецтва, визначати метр, запис, ритм;  

4. Основні  компетентності  у природничих науках і технологіях, це 

уміння  спостерігати,  досліджувати  і відтворювати  в художніх образах 

довкілля  та явища природи засобами мистецтва;  

5. Інформаційно- цифрова компетентність, тобто  застосовувати    сучасні 

цифрові  технології  для створення презентацій і звичайно  добирати і 

опрацьовувати  потрібну інформацію;  

6. Уміння  вчитися і впроваджувати  в життя, тобто вміти планувати й 

організовувати  свій час  для пізнання, сприймання, творення  мистецтва чи 

самовираження  через мистецтво, здобувати, опрацьовувати  мистецьку  

інформацію;  

7. Ініціативність і підприємливість, що означає  уміння критично  

оцінювати  й інтерпретувати явища культури минулого і сучасності та 

оцінювати  й визначати  свої сильні і слабкі сторони;  

8. Соціальна і громадянська компетентність, що дає можливість  вміти  

ефективно  працювати з іншими, зокрема для реалізації громадських 

мистецьких проектів, творити естетичне середовище;  

9. Обізнаність  і самовираження  у сфері культури, це значить  вміти 

розвивати  власну  емоційно-почуттєві сферу на основі  сприймання  мистецтва 

та художньо-творчої  діяльності, також вміти   аналізувати,  інтерпретувати , 

давати естетичну  оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля;  

10. Екологічна грамотність і здорове  життя, що містить в собі вміння  

використовувати  мистецтво  для вираження  власних емоцій, почуттів. 
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переживань та впливу  на власний  емоційний  стан.  

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні  результати, досвід 

особистої діяльності, вироблення  ставлень, що зумовлює принципові зміни в 

організації навчання,  яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і 

життєвих  необхідних знань і умінь в пошуках нових шляхів творчого розвитку. 

Методична майстерність сучасного викладача має розвиватися «не  через  

забезпечення  його великою кількістю готових рецептурних  посібників і 

широке використання  ним готових  поурочних розробок.  Йому  потрібні 

передусім фундаментальні знання з  базового предмета, висока загальна  

культура  і грунтовна  дидактична компетентність» [2, с. 3-5]. 

Тобто все, в чому, перш за все, матеріалізується головна виконавська 

задача: якомога глибше проникнути в авторський задум виконуваного твору і 

якомога повніше донести його до слухача. Важливою особливістю роботи 

музикантів є невгасаюча увага до постійного зміцнення музично теоретичної 

бази студентів-музикантів, як однієї з важливих умов грамотного і осмисленого 

виконання музичних творів, уміння орієнтуватися в драматургії виконуваного 

твору, логіці його побудови тощо. Копіткий аналіз структури музичного твору, 

особливостей його фактурної побудови, а також форми, фразування є основним 

показником виконавської культури виступаючих.  

 Такі педагогічні прийоми дозволяють продуктивно розвивати властиві 

кожному здобувачу освіти індивідуальні риси, зберігати їх особливості, учити 

не ламаючи особистості здобувача освіти, а даючи йому можливість всебічно 

розкритися природним шляхом.  Здобувачам освіти треба навчити розуміти 

суть речей, аналізувати інформацію,  вміти її шукати і застосовувати. Всім цим  

озброюють  інтерактивні  технології [3,с. 122]. 

 Народна пісня, котра зародилась в далекій давнині, й зараз зберегла 

велике різноманіття та відбиває різні сторони життя. Народна пісня у своїх 

кращих зразках є задушевною наспівністю, повнотою життєвих почуттів. 

Розвиваючись, в основному, на основі пентатонічного ладу, народні пісні 

мають дуже широкий інтонаційний діапазон, що допускає рух мелодії не тільки 

по інтервалах секунди, терції, кварти, але і більш широких інтервалів. 

Тому головним питанням  є опанування  вмінь  і навичок  саморозвитку  

особистості, самореалізації, само становлення, що значною  мірою досягається  

шляхом упровадження  інноваційних технологій, організації процесу навчання, 

пошуками відповіді  на питання : як навчати? Як створити відповідні умови?  

[4, С. 7-8]. 

Висновки 

Окреслюючи теоретико-методологічне значення музичної підготовки 

майбутніх учителів музики до використання інноваційних технологій, 

ключових компетентності та розвиток креативних якостей, доцільно визначити 

педагогічну технологію як сукупність психолого-педагогічних установок, які 
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визначають спеціальний набір та компонування форм, методів, способів та 

прийомів навчання, виховних засобів доцільно зазначити, що вона 

характеризується як: «детальне структурування та опис послідовності 

обґрунтованих методів здійснення освітнього процесу, котра уможливлює 

одержання бажаного прогнозованого результату» та є інструментарієм 

педагогічного процесу.  Тому, педагогічну технологію доцільно визначати як 

науково обґрунтовану систему операцій і послідовність її втілення на практиці, 

що забезпечує ефективний педагогічний вплив. Впровадження інноваційних 

підходів та ключових компетентності Нової Української школи до підготовки 

майбутніх учителів в системі музично педагогічної освіти актуалізує завдання 

комплексного обґрунтування і створення освітньо-наукових моделей та 

програм навчального процесу, зорієнтованих на досягнення сучасних освітніх 

стандартів, а також розробки нових педагогічних технологій викладання, які 

враховували б специфічні особливості навчання у вищій школі мистецької 

освіти. 
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	2. Традиції та звичаї українського народу [Електронний ресурс].:http://www.nbuv.gov.ua/node/2982
	3. В чому полягає таємниця непереможності й незламності Українського козацького духу [Електронний ресурс].:https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2544632-v-comu-polagae-taemnica-neperemoznosti-j-nezlamnosti-ukrainskogo-kozackogo-duhu.html
	4. Пісенна творчість Українських січових стрільців [Електронний ресурс].:https://mus.art.co.ua/pisenna-tvorchist-ukrains-kykh-sichovykh-stril-tsiv/
	Згідно зі ст. 53 Конституції України, кожний громадянин має право на освіту. Державою гарантуються її загальна доступність, безкоштовність і обов'язковість.
	Прийшли інші часи та інші діти, які відторгають залізну дисципліну, вимагають від дорослих поваги та партнерських стосунків, а вчителям здається, що вони до цього ще не готові, і вони продовжують діяти застарілими методами…    При цьому організація ді...
	КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
	ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНО-ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
	ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
	УДК:
	ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ


	 як здатність комбінувати засвоєні ГС у новій комунікативній ситуації у межах певної сфери спілкування;
	 як здатність граматичної навички функціонувати на рівні нових комунікативних ситуацій в межах іншої сфери спілкування.
	Так, гнучкість граматичної навички можна забезпечити завдяки різно-манітності та варіативності ситуацій, що лежать в основі вправ, а також використанню в них достатньої кількості лексики, в результаті чого виділяється щось загальне, незмінне для всіх ...
	У процесі виконання того чи іншого виду мовної діяльності формуються мовленнєві уміння. Мовленнєві уміння визначаються як оптимальний рівень досконалості мовленнєвої діяльності. Відповідно до основних видів мовленнєвої діяльності виділяють чотири осно...
	Продуктивні уміння — говоріння та письмо — передбачають сформованість репродуктивних граматичних навичок, тобто навичок вибору морфолого-синтаксичного оформлення одиниці усного або писемного мовлення.
	Рецептивні уміння — аудіювання та читання — передбачають сформо-ваність рецептивних граматичних навичок, тобто навичок розпізнавання граматичних та прогнозування синтаксичних структур усного або писемного мовлення.
	Навички формуються поетапно. Щодо кількості етапів формування навичок існують різні точки зору. Найбільш доцільним є виділення трьох основних етапів формування навички, виходячи з психологічної  характерис-тики дій учня — рецепції, репродукування і пр...
	Розглянемо етапи формування граматичної навички зокрема.
	Перший етап (орієнтовно-підготовчий): тут студенти знайомляться з новим мовним матеріалом — граматичним, лексичним, фонетичним, що пред’являється в ситуації або контексті, і виконують окремі мовленнєві (в окремих випадках — мовні) дії за зразком або з...
	Сформованість рецептивної граматичної навички - одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній та писемній, формах. Першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є сприйняття звукового або графічного образу г...
	Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру (їх називають граматичними сигналами).  Проте самого тільки розпізнавання сигналів окремих граматичних форм недостатньо. Для розуміння граматичної структ...
	У процесі формування рецептивної граматичної навички також можна виділити 3 етапи. На І етапі студенти сприймають нове граматичне явище в контексті, зосереджуючи увагу на його формальних ознаках; на II вправляються у розпізнанні та диференціюванні нов...

	На даному етапі пропонуються для виконання такі вправи [1, с.83]:
	- порівняйте використання... в наступних ситуаціях і скажіть, по якому принципу вони протиставляються;
	- оберіть форму, яка є підходящою у даній ситуації;
	- прослухайте пари речень і скажіть, яке з них відповідає перекладу, даному на картках;
	- утворіть граматичну форму по схемі (правилу);
	- випишіть з тексту речення..;
	- прочитайте граматичні форми і виявіть їх формотворчу ознаку;
	- вкажіть номер ситуації, в якій допущена помилка у використанні граматичної форми;
	- вкажіть ситуацію з перерахованих нижче, в якій може бути викорис-тана дана структура;
	- замініть ситуацію таким чином, щоб можна було використати протилежну за значенням граматичну структуру.
	На другому етапі (стереотипно-ситуативному або стандартизуючому) має місце автоматизація дій студентів з новим мовним матеріалом в аналогічних ситуаціях мовлення, головним чином на фразовому рівні.
	Завдяки різноманітності ситуацій, на основі яких відбувається автоматизація, формується не лише така якість навички як автоматизованість, але й гнучкість.
	На цьому етапі формується репродуктивна граматична навичка.
	Сформованість репродуктивної граматичної навички-це одна з переду-мов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та писемній формі. Щоб здійснити свій комунікативний намір, той, хто говорить, або той, хто пише має спочатку вибрати граматичн...
	Таким чином, процес формування репродуктивної граматичної навички починається для учня із сприймання нової структури, продовжується її тренуванням у репродукуванні та завершується продукуванням.
	На даному етапі методисти пропонують виконувати імітаційні, підстановчі, трансформаційні вправи та вправи ігрового характеру [2, с.91].
	Імітаційні вправи:
	- повторіть ... за диктором;
	- повторіть наступні речення, виконуючи відповідні дії; прочитайте речення хором;
	- підтвердіть висловлювання диктора, якщо він правий;
	- скажіть своєму товаришу, що він помиляється;
	- промовте одну і ту ж фразу голосно, тихо, швидко, задумливо, іронічно;
	- повторіть, доповнюючи слово (словосполучення, фразу).
	Підстановчі вправи:
	- складіть речення за допомогою підстановчої таблиці;
	- складіть речення з даних слів;
	- розкрийте дужки, використовуючи відповідну граматичну форму;
	- складіть речення за зразком;
	- розкажіть про себе чи свого друга, використовуючи зразок;
	- завершіть речення за зразком;
	- доповніть таблицю своїми прикладами;
	- запитайте, як робиться... (приводиться приклад);
	- вислухайте свого товариша та скажіть, що ви виконали лише одну із названих ним дій.
	Трансформаційні вправи:
	- виразіть  одну  і  ту  ж  думку  по-різному;
	- замініть  виділені   слова;
	- запишіть речення в... формі;
	- об'єднайте прості речення в складносурядні (складнопідрядні);
	- подивіться на незавершений малюнок і скажіть, що не встиг намалювати художник;
	- перекажіть текст, уявляючи, що дії виконувалися сьогодні (вчора, раніше);
	- здогадайтесь, які питання були поставлені в наступних діалогах;
	- дайте відповідь на питання і поставте таке ж своєму товаришу;
	- намалюйте квартал міста і скажіть, де хто міг би жити.
	Вправи ігрового характеру:
	- повторіть речення декілька разів, вимовляючи його все тихіше і тихіше (гра “Ехо”);
	- передайте сказане по секрету (гра “Секрет”);
	- здогадайтесь, що (хто) це? (вказуються ознаки);
	- встановіть, що змінилося в приміщенні, (гра “Детектив”) (Викорис-товуються два малюнки із зображенням одного і того ж приміщення, але вони відрізняються деякими деталями);
	- відберіть  листи,  які   прийшли   вчора,   позавчора,   тиждень  тому  (гра “Сортування листів”);
	- знайдіть і виправте помилки в тексті (гра “Коректор”);
	- зарифмуйте речення, фрази (гра “Рифми”);
	- прослухайте та прокоментуйте висловлювання товариша (гра “Коментатор”).
	На третьому етапі (варіююче-ситуативному) має місце подальша автоматизація дій студентів з новим мовним матеріалом на рівні надфразової єдності. Новий мовний матеріал вживається поряд з тим, що вивчався.
	Має місце подальша автоматизація дій студентів з новим мовним матеріалом на рівні надфразової єдності. Учень має вжити граматичне явище без мовленнєвої підказки в самостійному мовленні.
	На даному етапі пропонується виконувати такі вправи [3, с.30]:
	- прогляньте діафільм і проінсценуйте бесіду між персонажами;
	- докажіть своєму товаришу, що...
	- прослухайте діалог і скажіть, чому...
	- придумаєте логічне завершення розповіді;
	- “оживіть” представлений малюнок;
	- візьміть інтерв'ю у іноземця (очевидця подій, відомої особистості);
	- проведіть екскурсію для туристів з іншої країни;
	- проведіть соціологічне опитування молоді, виясніть їх ставлення до…
	- приведіть приклади з свого життя, які доводять що...
	Якщо робота на всіх трьох етапах була успішною, то студенти мають закріпити граматичні навички активного і пасивного граматичного матеріалу в нових комунікативних ситуаціях.
	Висновки. Таким чином, поступове та систематичне оволодіння граматикою англійської мови знімає психологічне напруження і надає студентам можливість вирішувати будь-які комунікативно направлені завдання в процесі читання, аудіювання, говоріння та письм...

