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ВСТУП
ЛюбітьУкраїну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води..
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
В.Сосюра
В дитинстві нам снилися невідані світи, таємничі джунглі Амазонії і Конго,
африканські савани і пампаси Південної Америки. Хто з нас не зичитувавсякнижками
про дивовижні пригоди й мандрівки героїв Жюля Верна, не ходів вирушити по слідах
Руаля Амундсена чи Христофора Колумба. Бажання побачити і відкрити нове, невідоме,
кличе мандрівників на найвищі гори світу, до вулканів Камчатки і льодовиків Гренландії,
на пошуки «снігової людини» у гори Тянь-Шаню, «живого ящура» на озеро Лох-Несс.
Всі ми мріємо про подорожі. Та не треба думати, що дивовижні відкриття, цікаві
знахідки чекають на нас тільки десь далеко. Вони навколо нас, зовсім поряд. І мандрівка
по краю, де ми живемо, - цілком реальна. Адже, коли дивишся на квітучі луки, гру
сонячного проміння на хвилях річки, слухаєш чарівний і загадковий спів пташок і,
втамовуючи спрагу з кришталево чистого джерела, здається, що можливості матінкиприроди невичерпні. Але це не так, вона, природа, не тільки ранима, але й
беззахисна.
Процес пізнання природи та її законів – нелегкий. Він здійснюється поступово,
шляхом спостережень і відкриття нових фактів і закономірностей.
Саме такі завдання стоять перед членами краєзнавчо-туристичного гуртка
«Мандрівник»Вітковицького навчально-виховного комплексу«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний начальний заклад».Під час походів та екскурсій, на заняттях
гуртка, при записуванні розповідей старожилів,роботі із статистичними даними,
історичними довідками, науковою та художньою літературою, учні досліджують
найпотаємніші сторінки історії рідного краю, рослинного та тваринного світу
Березнівщини, вивчають її топоніміку, фольклорну спадщину.
Результатами таких занять стали роботи «Вітковицькі дуби», «Урочищами села
Вітковичі» (екологічна стежка), «Топонімічна карта села Вітковичі», «Туристчними
шляхами Березнівщини».
Матеріали цих досліджень неодноразово брали участь в районних, обласних та
Всеукраїнських оглядах, де займали призові місця різного рангу. Матеріали постійно
друкуються в районній та обласній пресі, висвітлюються на телебаченні та радіо.
Подальша робота гуртка пов`язанаіз роширенням територій досліджень, зокрема,
більш детальнішим вивченням та описом природи окремих урочищ заказника «Брище».
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Цей посібник для тих, хто прагне краще пізнати рідний край, вивчити його
багатства, зрозуміти красу його природи. Де б людина не була, вона завжди згадує свій
край, де пройшло її дитинство, зберігаючи любов до нього все життя. Любов до рідного
краю і любов до Батьківщини – поняття нероздільні. А тому, відправляючись у подорож,
пам`ятайте: наша земля – неповторна, багата і прекрасна. Тож бережіть її красу,
охороняйте і примножуйте її багатства!
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РОЗДІЛ І. КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА РОБОТА ЯК ОДНА ІЗ
ФОРМ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
1.1.Екологічна освіта – важливий чинник формуванняособистості учня
Одним із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти у нашій країні є
формування екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного
ставлення до навколишнього світу. Національною стратегією розвитку освіти в Україні на
2012–2021 роки однією з основних проблем, які стримують розвиток освітньої галузі,
визнано повільне здійснення екологізації системи освіти та передбачено посилення
екологічної підготовки учнів [13].
Екологічна освіта – це досить тривалий та неперервний процес. Звичайно, що
свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності в
неї екологічної культури, широких екологічних знань про оточуюче його середовище.
Тому головною метою екологічної освіти і виховання – формування системи наукових
знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення
до навколишнього природного середовища кожної людини. Із власного досвіду, я
переконаний, що екологічна культура кожної дитини повинна формуватися ще з ранніх
років її життя.А прикладами, для дитини,повинні бути батьки, які повинні налаштовувати
дитину, що природа і людина взаємопов`язані. Що здоров`я дитини пов`язане із
«здоров`ям» природи. Тому одним із проявів культури особистості має бути екологічна
вихованість, яку можна визначити як відповідальне ставлення людини до свого здоров’я
та навколишнього середовища.
Оскільки екологічна освіта і виховання мають безпосередній зв'язок із процесами
державотворення та національного відродження України, школі відводиться надзвичайно
важлива місія у цьому напрямку. Робота вчителів полягає в тому, щоб формувати у
підростаючого покоління вміння та навички мислити і діяти по-новому, з почуттям
екологічної відповідальності. А це можливо лише за умови переорієнтації кожного
вихованця на самопізнання і саморозвиток, самореалізацію й самостійність.
Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови
мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і
екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають
новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики.Одним із найважливіших
завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх
навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування
активної, гуманної позиції у ставленні до природи [13].
Саме тому однією з важливих складових проблеми, над якою працює, вже понад 18
років, краєзнавчо-туристичний гурток «Мандрівник», є формування екологічної культури
учнівської молоді нашої школи.
Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на
розвиток в учнів екологічної культури. Завданняякого – сприяти накопиченню
екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її,
формувати вміння і навички діяльності в природі. Екологічне виховання передбачає
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розкриття сутності світу природи – середовища перебування людини, яка повинна бути
зацікавлена в збереженні цілісності чистоти, гармонії в природі. Це передбачає вміння
осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з
нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов’язку та
відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності.
Екологічне виховання повинно здійснюватися на всіх етапах навчання в школі,
починаючи із початкових класів до старших. Для кожної із вікових груп,повинна
ставитися певна мета, завдання, добирається відповідна методика роботи з дітьми.
Щоб екологічне виховання дало результат, воно має бути організоване належним
чином, відповідати певним вимогам. Робота повинна бути цілеспрямованою, учні мають
розуміти, для чого вони виконують певне завдання та яким має бути результат.
Важливість і потрібність виконуваної діяльності дає учням відчуття потреби діяти,
задоволення кінцевим результатом, причетності до вирішення регіональних чи глобальних
проблем, готує до продуктивної праці в різних галузях виробництва, до свідомого
самостійного життя у злагоді з природою.
Крім того, виховна ефективність екологічної діяльності зростає, коли учні
розуміють, що вони є не лише виконавцями, а й її організаторами. Саме тому, дітям, треба
давати більше творчих завдань, котрі вирішуються в групах, у співпраці, спонукають до
пошукової роботи таїх розв'язання [11].
Головними завданнями щодо екологічного виховання учнів, я вважаю, є наступні:
 виховувати любов і повагу до природи;
 спонукати до збереження неповторної краси рідного краю;
 формувати почуття відповідальності за стан природного середовища;
 сприяти розвитку творчих здібностей учнів;
 учити самостійно учнів мислити,
поставленими проблемами;

знаходити

правильні

рішення

перед

 навчати бачити красу навколо себе, розвивати почуття прекрасного;
 формувати почуття дбайливого ставлення до навколишнього середовища;
 формувати активну життєву позицію школярів.
Вирішивши ці завдання, миможемо сформувати всебічно розвиненого, екологічно
культурного громадянина сучасної української незалежної держави.
1.2. Принципи та завдання краєзнавчо-туристичної роботи
Важлива роль у формуванні екологічної культури учнів, підвищенню зацікавленості
і мотивації до навчання, розвитку дослідницької діяльності, належить позакласній та
позаурочній роботі. Серед різноманітних форм позаурочної роботи, особливе місце
належить краєзнавчо-туристичній роботі.Адже, саме така діяльність передбачає не лише
фізичний розвиток дитини, але і пізнання рідного краю, вивчення його історії, звичаїв і
обрядів, народних ремесел і традицій. Вона сприяє розширенню загальноосвітнього
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кругозору учнів, сприяє активізації пізнавальної діяльності школярів, розвиває їх творчу
ініціативу, знайомить з найбільш доступними прийомами досліджень.
Така діяльність полягає у пошуку, обґрунтуванні і розкритті взаємозв'язківпевної
території, комплексному оцінюванні її у природно-історичному і соціальному аспектах.
Краєзнавчо-туристична діяльність передбачає виконання таких головних завдань:
 сприяти відродженню духовності, національної свідомості, любові до рідної
країни у підростаючого покоління;
 виховувати повагу до людини та її праці;
 підвищувати результативність навчання й виховання за допомогою наочних
прикладів із навколишнього середовища;
 збагачувати досвідом спільної діяльності, спілкування;
 сприяти оздоровленню, підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей;
 навчити раціонально, без заподіяння шкоди природі збирати колекції, цінні
природні матеріали;
 розвивати вміння поповнювати зібраними під час походів і екскурсій
матеріалами краєзнавчі куточки, створювати нові;
 навчити постійно стежити за екологічним станом довкілля та вчасно
ознайомлювати з результатами досліджень громадськість [12].
Саме тому така робота передбачає дослідження рідного краю у взаємозв'язку із
вивченням глобальних і регіональних особливостей довкілля, історії краю його
фольклору, створює умови для використання краєзнавчого матеріалу в навчальновиховній роботі кожної школи, дасть можливість застосувати набуті знання, уміння і
навички в майбутньому.
1.3. Функції та види краєзнавчо-туристичної діяльності
Із огляду на те що краєзнавчо-туристична діяльність є не лише способом проведення
вільного часу, а й формою виховного впливу на особистість виділяють різноманітні її
функції і види.
Основними функціями такої діяльності є [12]:
1) виховна функція – кожна туристична подорож формує певний досвід терплячого
долання незручностей, виховує любов і повагу до людей, рідного краю, учить
шанобливо ставитися до традицій, вірувань, світогляду інших народів тощо;
2) розвивальна функція – упроцесі подорожей відбуваються розвиток пізнавальної
активності, забезпечення можливості адекватного самопізнання, озброєння
комунікативними вміннями і навичками;
3) пізнавальна функція – вона полягає у пізнанні світу, накопиченні досвіду, формуванні
світогляду кожного мандрівника. Здійснюючи похід чи екскурсію рідним краєм, юні
краєзнавці отримують знання про географічні, історичні, екологічні особливості
довкілля, вчаться зберігати їх для наступних поколінь, що сприяє розвитку науки,
культури, мистецтва та інших галузей людського суспільства;
4) соціальна функція – відбувається оволодіння навичками взаємодії з іншими людьми,
правилами поведінки в колективі;
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5) рекреаційна функція – туристичні подорожі сприяють поліпшенню фізичного і
психологічного здоров'я юних дослідників, які отримують нові враження.
Відповідно до основних функцій туризму, які мають педагогічне значення, у теорії
та практиці туризму виділяють такі його види [12]:
а) за характером подорожей - гірський, сухопутно-рівнинний, підземний (печерний),
водний, підводний, комбінований;
б) за способом пересування - пішохідний, гірсько-пішохідний,
велосипедний, водний, вітрильний, автомобільний, мотоциклетний, кінний;

лижний,

в) за змістом - прогулянки, подорожі, екскурсії, експедиції, табори, зльоти;
г) за тривалістю - одноденні походи, дводенні (походи вихідного дня без нічного
відпочинку і з відпочинком) і багатоденні;
д) за масштабом - місцеві мандрівки (умежах району, області, краю) і дальні (райони,
віддалені від місця проживання);
е) за організацією мандрівок - плановий (організовують через туристичноекскурсійні бюро, ради добровільних і спортивних товариств, спортивні клуби і колективи
фізичної культури за сплаченими путівками із забезпеченням учасників харчуванням,
обслуговуванням, транспортними засобами) і самодіяльний (організовані зусиллями і
засобами самих туристів);
є) за метою - пізнавальний (спрямований на вивчення рідного краю, його рельєфу,
клімату, флори і фауни, господарства, зустрічі з старожилами, відвідування музеїв і
пам'ятних місць); оздоровчий (загартування організму, розвиток рухових якостей
підвищує працездатність, оптимізує активний відпочинок); спортивний (покращує
фізичну підготовку, сприяє вихованню морально-вольових якостей, фізичному
вдосконаленню) та агітаційно-масовий (пропагує туризм, агітує широкі маси населення до
походів і обміну досвідом туристичної роботи).
Із розвитком суспільства з'являються й розвиваються нові види туризму. При цьому
деякі з них відокремлюються від нього, це такі види як альпінізм, скелелазіння, спортивне
орієнтування, які більше нагадують спорт. Водночас і туризм поповнюється елементами
спорту, що сприяє удосконаленню техніки туристичних походів і подорожей. Отже, ми
можемо з впевненістю стверджувати, що така діяльність формує не тільки екологічно
розвинену особистість, а і є ефективним засобом виховання громадянина-патріота своєї
держави.
1.4. Краєзнавчо-туристичні екскурсії
Основними формами туристично-краєзнавчої роботи з учнями, які я проводжу, як
керівник гуртка – це прогулянки, екскурсії та походи. Та найбільш ефективним методом є
краєзнавчо-туристичні екскурсії.
Оскільки, природа – великий учитель. Адже
ознайомившись із природними комплексами невеликої території, його рослинним,
тваринним світом, в учнів розвивається вміння самостійного спостереження за
природою,робити висновки зі спостережень, планувати та проводити природоохоронні
заходи.
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Крім того екскурсії вимагають ретельної попередньої підготовки і вмілого
проведення. Вони мають великі дидактичні переваги над класними заняттями і
відзначаються високою педагогічною ефективністю. Неоднорічний досвід організації та
проведення екскурсій засвідчує їх величезну роль у навчальному процесі, особливо при
викладанні географії та екології. На екскурсіях, учитель разом із учнями, мають справу з
такими об'єктами, явищами і процесами, які наочно можна показати тільки безпосередньо
стикнувшись із ними в природі. Екскурсії у природу мають велике значення для
виховання в учнів екологічної культури: тут у всій повноті розкривається чарівність
рідного краю і велич нашої Батьківщини.
Екскурсія, як і урок, має свою мету, тему, план і свої методи роботи. Мета екскурсії
визначається змістом матеріалу, що вивчається, а саме: попереднє накопичення уявлень;
збирання ілюстративного матеріалу; закріплення матеріалу; вироблення умінь і навичок
самостійної роботи на місцевості. Основними методами роботи на екскурсіях є групові
спостереження; їх поєднують із самостійною роботою учнів. Крім того, під час екскурсій
можна проводити різноманітні наукові дослідження [15].
Керівниками творчого об`єднання «З народного джерела» було розроблено
рекомендації щодо організації і проведення краєзнавчого дослідження. Вони
передбачають:
 вибір теми, визначення мети і завдань дослідження;
 розроблення загального плану роботи;
 підготовка програми збирання і систематизації краєзнавчих матеріалів;
 розподіл пунктів плану теми, видів роботи і встановлення строків виконання;
 визначення форм, методів і прийомів роботи;
 встановлення строків підбиття підсумків з кожного розділу теми;
 вивчення різноманітних джерел з теми дослідження;
 виявлення і вивчення документальних джерел, які зберігаються в місцевих
архівах, музеях;
 пошук учасників історичних подій, очевидців, що мають відношення до
проблеми дослідження;
 збирання предметів матеріальної і духовної культури, перевірка їх достовірності;
 науково-методичне оформлення зібраного матеріалу;
 використання зібраного і опрацьованого дослідницько-краєзнавчого матеріалу в
навчально-виховному процесі школи.
Організуючи й проводячи шкільні краєзнавчі екскурсії, кожен вчитель повинен
ставити собі за мету насамперед прищеплення учням навичок найпростіших наукових
досліджень та залучення їх до суспільно корисної праці. Добре спланована шкільна
краєзнавча експедиція сприяє активному здобуванню нових, а також поглибленню вже
набутих знань і застосуванню їх у практичній діяльності.
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Тематика екскурсій може бути різноманітною, починаючи з розвідок краєзнавчого
характеру – виявлення та облік ділянок, де ростуть лікарські рослини, ягоди чи гриби, так
і до опису сміттєзвалищ біля свого населеного пункту. Набуваючи теоретичних знань і
практичних навичок, юні дослідники з часом під керівництвом учителя можуть
виконувати і більш складніші науково-практичні завдання – дослідження структури
грунтів, вивчення місцевих річок, озер і боліт з метою господарського їх використання,
виконання деяких робіт для проектних організацій [15].
Наш досвід організації і проведення шкільних краєзнавчих екскурсій свідчить, що
учні з великим бажанням виконують завдання, поставлені перед ними. У своїй роботі
вони керуються принципами безкорисливості, практичної спрямованості. Юних
дослідників надихають практичні результати роботи і перспективи того, що набуті знання
і навички стануть у пригоді в майбутньому. Результати наших досліджень неодноразово
друкувалися в районній та обласній пресі, брали участь в різноманітних Всеукраїнських
конкурсах.
Туристично-краєзнавча робота посідає ключове місце в національно-патріотичному,
екологічному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської
молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, конкурсах сприяє
вихованню в учнів національної самосвідомості та екологічної освідченості.
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬЗА ПРИРОДОЮ
2.1. Підготовка до походу
Похід може бути як одноденним (у вихідні дні), так і багатоденним. Група, зазвичай,
одноденного походу може складатися із 4-10 дітей, багатоденного – 10-12, з такою
кількістю учасників легше розміститися в наметах, легше знайти місце для привалу чи
ночівлі, приготувати їжу [6.5].
Насамперед,при підготовці до
багатоденного
походу,необхідно
добре продумати маршрут, визначити
місця відпочинку та зупинок на
ночівлю.
Маршрут
необхідно
вибирати так, щоб на його шляху не
було занадто складних ділянок, при
переході через які можливі травми
учасників
походу
(ділянки
з
буреломами, чагарники, непрохідні
болота і т.д.), особливо це необхідно
враховувати якщо група сформована з
недосвідчених учасників. Крім того,
треба отримати офіційний дозвіл від
керівництва школи, а при необхідності, і органи місцевого самоврядування. Слід
з`ясувати, де можна ставити намет і розпалювати багаття.
При підготовці рюкзака із собою необхідно брати саме необхідне: мило, рушничок,
зубну пасту та щітку, голку, нитки, шматки шкіри, дратву, шило, ліхтарик, сірники в
герметичній упаковці, компас, топографічну карту даної місцевості; висококалорійну їжу:
шоколад, цукор, лимон, крупи; спальний мішок.
Складати речі в рюкзак потрібно так, щоб м’які речі (курточка, одіяло) лягли на
спині рівно і плоско; більш важкі речі розміщуються знизу, легші – зверху. В бокові
кишені кладеться те, що може буде необхідним на невеликих зупинках: засоби для
вмивання, миска, чашка, ложка, аптечка, сніданок.
Сипучі продукти: крупи, цукор – не можна завертати у папір. Їх необхідно зберігати
у спеціальних мішечках із зав’язками.Центр ваги рюкзака повинен бути знизу. Тоді він не
буде відтягувати плечі. Лямки надівати необхідно так, щоб вони знаходились ближче до
краю, не робіть їх схрещення на грудях, це буде затруднювати дихання [10.81].
Одяг у похід найкраще брати зручний для передягання та комбінування.
Обов`язковим є головний убір. Найзручніше для літнього походу взуття – звичайні, але
добре розтоптані черевики, які одягають на дві пари шкарпеток (прості й вовняні).
Вовняні шкарпетки добре вбирають вологу і запобігають натиранню ніг.
Збираючись у багатоденний похід, треба заздалегідь подбати про похідну аптечку і
навчитися надавати першу медичну допомогу [6.6].
Отже, маршрут визначено, отримано дозвіл, складено рюкзак – час допоходу!
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2.2. Правила поведінки під час походу
Дуже важливо, перед походом, з учасниками провести стислий короткий інструктаж.
Забезпечити дисципліну, потурбуватися про чітку організацію й направленість екскурсії
згідно її мети.
В похідний ритм потрібно входити поступово, тому маршрут потрібно спланувати
так, щоб в перші дні він не перевищував 10-15 кілометрів. Поступово на рівнинній
території він може збільшуватися до 20-25 кілометрів. Через кожні 40-50 хвилин ходьби
необхідно робити короткі зупинки на 10-15 хвилин, а через 3-4 години – обідній привал
(1-2 години). Під час перерви доцільно проводити різноманітні ігри, веселі конкурси.
Кілометраж другої частини маршруту повинен бути коротшим за перший [1.11].
Найбільш ефективний і найбільш поширений спосіб руху «ланцюжком». Попереду
необхідно ставити того, хто йде не швидким кроком. Рухатись потрібно, по можливості
тихо.
При підготовці маршруту його побудувати необхідно так, щоб уникнути складних
ділянок, особливо ділянок з буреломами. Якщо цього не вдалося уникнути, то такі ділянки
найкраще проходити «ланцюжком», при цьому не сильно розтягуватись, але і не сильно
скорочувати інтервал, особливо при переході через чагарі чи ліс з густим підліском, коли
необережно відпущена гілля може вдарити того хто йде позаду. В самій гущі чагарників
захищайте лице, піднявши лікті до рівня грудей, кулаками до верху.
При підйомі на круті схили йти потрібно серпантином – зиґзаґами. Підйом по прямій
можна робити, якщо схил не крутий, відсутнє каміння, що може впасти на ідучого позаду.
Піднімаючись вверх ставте ногу на всю стопу, а не на носок, бо швидко втомитесь.
Перепони на шляху впливають на темп руху, тому в таких випадках віддаль
проходження потрібно зменшувати.Техніка безпеки вимагає, щоб замикаючий групи був
досвідчений учасник, а керівник групи на маршруті повинен слідкувати за тим щоб не
було відстаючих [10.82].
Не варто відволікатися на запитання, які не стосуються тематики вашого походу.
Адже, під час походу, учням необхідно збирати матеріал, описувати і якщо це дозволено,
фотографувати природні об`єкти для складання свого звіту. Досить важливим моментом є
і те, щоб навчити дітей до бережливого ставлення до навколишнього середовища, щоб
вони відчули себе частинкою природи [1.11].
Обов`язковим етапом є підбиття підсумків. Це може бути підсумкова бесіда, де діти
обмінюються своїми враженнями, висловлюють думки, які виникли під час походу. Крім
того, і це дуже важливо, з досвіду роботи, коли діти самостійно обробляють зібраний
матеріал, результати яких оформляють у вигляді рефератів, фотоальбомів чи презентацій.
2.3. Як організувати відпочинок під час походу
Денний відпочинок буває завжди коротким, лише для того, щоб поїсти і відпочити.
Якщо іде дощ зробіть навіс з поліетиленової плівки або палаток, але не ставте їх, це
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завдасть лишніх затрат сил. В сонячних день виберіть місце в затінку, або зробіть навіс від
сонця.
Зупинку на ніч зробіть за дві – три години до настання темряви, тому що вам
необхідно: розбити табір; зібрати паливо; розпалити багаття; приготувати їжу.
Якщо ви подорожуєте лісом, то найкраще місце для відпочинку – це невелика
галявина, бажано, поблизу джерела. При цьому уважно розгляньте навколишні дерева,
щоб серед них не було сухих та підгнивших – вітер в ночі може повалити їх на вашу
палатку.
Якщо ваша зупинка на рівнинній території – краще зупинитися за пагорбом, який
захистить вас від вітру. Не розбивайте свій табір в долині, яка під час дощу може бути
підтоплена водою.
Особливо уважно вибирайте місце для відпочинку в горах. Вивчіть схил гори під
яким ви хочете розташувати свій табір: чи немає тут ненадійно лежачого каміння, чи не
загрожує тут зсув чи лавина [10.83].
2.4. Правила поведінки під час грози
Блискавка – це сильний електричний розряд між купчасто-дощовими грозовими
хмарами або між хмарами і землею, що відбувається за десяті долі секунди.
Супроводжуючий блискавку звук (грім) виникає від миттєвого розширення повітря під
дією високої температури при розряді (25000 – 30000 градусів Цельсія) і його стисненню
при охолоджені.
В природі іноді під час грози можна спостерігати шарові блискавки – вогняні,
іскристі кулі діаметром 50-80 см. Вони пливуть над землею разом із потоками повітря,
іноді, влітаючи у будинки із протягами – вибухають. Природа їх ще до кінця не
досліджена.
Блискавки до цих пір приносять багато лиха людям, особливо у сільській місцевості
та гірських районах. Щоб запобігти нещасним випадкам під час грози необхідно
дотримуватися певних правил. Головне правило: не можна перебувати під час грози на
пагорбах або поблизу високих предметів, особливо одиноких дерев, стовпів, будинків,
окремих будівель. Небезпечно в цей час знаходитись біля річок, озер, на човнах,
відкритих пляжах та спортивних майданчиках. Не можна заходитися поблизу металевих
труб і огорожі, працювати у полі, їздити на велосипеді, відкритій машині, на конях. В
будинку триматися подалі від вікон, системи опалення. Прослідкувати щоб були
виключені всі електроприлади, антени, закриті віконні кватирки, тяги у коминах.
Людині яка потрапила під удар блискавки, необхідно робити штучне дихання.
2.5. Подолання водних перешкод
При подоланні швидких гірських річок і струмків використовують канат. Але для
таких переправ необхідні відповідні навики.
Якщо ваш шлях перетнула невелика річка, шукайте брід. Дивіться уважно, де річка
ширша, мілкіша, течія повільніша, дно твердіше. Найкраще місце для броду – широкий
мілководний перекат з дрібнокам’янистим дном. Через воду рухайтесь повільно, не
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піднімаючи ніг, просовуючись через швидку течію, не поспішайте, без зайвих різких рухів
тримаючись боком до течії, це зменшить тиск води. Там, де вода піднімається вище колін,
використовуйте палицю, опираючись в дно вище за течією.
Якщо ви не можете втриматись самі на течії, ідіть вдвох або ланцюжком. Не
ризикуйте переходити річку, коли вода сягає вище поясу. Тут використовуйте інші
способи переправи – підвісну або по жердині.
Щоб не травмувати ноги, переходьте річку в шерстяних шкарпетках, які не тільки
захистять ваші ноги від травм, але і збережуть тепло навіть і у воді. Вийшовши на берег,
старанно викрутіть шкарпетки.
Переправа не викликає особливих труднощів при швидкості течії до 1 м/c і ширині
річки до 60 метрів.
2.6. Найпростіші вимірювання на місцевості
Дуже часто, під час мандрівки, у дослідника виникає проблема, як визначити
відстань до недоступних предметів на місцевості, виміряти протяжність маршруту,
визначити висоту дерев. Чи можна швидко це зробити без спеціальних інструментів або
приладів? Звичайно, можна.
Щоб визначити відстань до недоступних предметів, можна скористатися
найпростішим способом – вимірюванням кроками. Для цього необхідно знати середню
довжину свого кроку, яку визначають за формулою: К = Р/4 + 37, де Р – зріст людини в
сантиметрах [6.7].
Вимірюючи відстань кроками, зручніше рахувати їх парами, відраховуючи кількість
пар кроків під праву ногу. Але при цьому слід пам`ятати, що під час руху лісом, ріллею,
вгору, кроки, як правило, коротші, ніж на рівній місцевості.
Якщо треба точно виміряти незначну відстань на місцевості, користуються
рулетками, мірними стрічками. Коли немає ні рулетки, ані стрічки – їх можна виготовити
самому з мотузки, зав`язавши на ній через кожен метр вузлики – рулетка готова.
Необхідно навчитися добре визначати відстань на «око». Це найзручніший і
найшвидший спосіб, але він потребує певних навичок і тренувань. Людина з нормальним
зором вдень може розрізняти перелічені нижче об`єкти приблизно на таких відстанях
[6.8]:
фабричні труби

-- 6000 м і більше

контури будинків у сільській місцевості

-- 4000 – 5000 м

електричні стовпи

-- 1000 м

рухи рук і ніг людини, яка йде

-- 600 – 700 м

голову людини

-- 400 м

дрібні деталі одягу

-- 200 м

риси обличчя, очі людини-- 70 – 100 м.
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Знаючи середню швидкість руху, великі відстані можна вимірювати за часом, який
затрачається на перехід або переїзд.
Інколи, перед юними дослідниками стоїть проблема, як визначити висоту окремого
дерева або дерев у лісі. Для вирішення цієї проблеми можна використати найпростіший
метод – визначення висоти дерева за тінню. Для цього необхідно визначити довжину
своєї тіні d і довжину тіні D від предмета, як показано на малюнку. Оскільки трикутники
подібні, то висоту предмета (дерева) В визначають за формулою В = b*Д/d
де b - зріст людини (спостерігача).
Наприклад, довжина тіні спостерігача 3,5
метра, а тіні від дерева – 24,5 м, тобто в 7 разів
довша (24,5/3,5). Якщо зріст спостерігача 1,8 м,
то висота дерева 1,8*7=12,6 метра. Таким чином,
висота дерева у стільки разів більше зросту
спостерігача, у скільки разів тінь від дерева
довша його тіні.
Точність визначення висоти предметів
залежить від точності визначення відстані до
нього або довжини його тіні. Крім того, слід пам’ятати, що вранці та ввечері довжина тіні
буде різною, щоможе впливати на точність визначення висоти предметів [4].
2.7. Орієнтування на місцевості та визначення часу
Орієнтуватися на місцевості – це означає визначення свого положення по
відношенню до сторін горизонту і місцевих предметів. Визначити сторони горизонту
найкраще при допомозі компасу. Однак це можна зробити і без його допомоги, наприклад
за Сонцем. В середніх широтах влітку о 6 годині ранку сонце завжди знаходиться – на
сході, в 12 годин – на півдні, о 18 – заході. Знаючи це неважко розрахувати і проміжне
положення Сонця.
Сторони горизонту можна визначити і за окремими предметами. Так, наприклад, так
на окремо стоячому дереві завжди гілля буде більше із південної сторони; на пеньку річні
кільця будуть ширші з південної сторони; мохи та лишайники на деревах та камінні
ростуть з північної сторони; мурашник з північної сторони завжди крутіший, а південний
– пологіший.
По зірках, на зоряному небі, можна найти ковш Великої Ведмедиці що складається із
семи зірок. Через дві крайні зірки ковша проводимо уявну пряму, відкладаючи на ній
п’ять таких же віддалей ми побачимо саму яскраву зірку – Полярну, яка завжди
знаходиться на півночі, якщо стати лицем до неї – то з правої сторони в нас буде – схід, з
ліва – захід, позаду – південь.
В різний час місяця ми спостерігаємо різні фази Місяця в вигляді повного його
диску або окремих частин: ¾, ½, ¼, що показують частини місячного диску.
На початку місяця, при настанні «молодого Місяця» (молодика) місячного диску не
видно. З цього моменту Місяць починає прибувати. Щоб вирахувати чи Місяць прибуває,
чи убуває, потрібно до серпа Місяця прикласти умовно олівець, якщо ми отримаємо букву
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Р, то Місяць іде до повного, якщо отримаємо букву С (старий), то Місяць іде на
зменшення.
В повний місяць о 6 годині він буде знаходитись на півдні, о 12 годині ночі – на
заході; «старий Місяць» в останній четверті о 12 годині ночі – на сході, о 6 годині – на
півдні [10.85].
2.8. Опис природно-територіальних комплексів своєї місцевості
Опис болота
1. Назва болота.
2. Походження
назви
(легенди, перекази).
3. Як утворилося болото?
(від заростання озера; на місці
вирубаного лісу і т.д.)
4. Прохідне чи не прохідне
болото.
5. Колір і прозорість води.
6. Температура води.
7. Стічне
болото
чи
безстічне.
8. Глибина від поверхні до
твердого ґрунту.
9. Взяти зразки перегнивших рослин на глибині 30-40 сантиметрів
10. Описати рослинність болота.
11. Зібрати зразки болотної рослинності для гербарію.
З собою необхідно мати: планшет для збору рослин, зошит для записів спостережень
та досліджень, лопата, термометр, пробірки для зразків ґрунту.
Болото можливо перейти якщо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воно вкрите густою травою вперемішку з осокою.
На болоті росте осина.
Болото покрите суцільним мохом товща якого сягає 30см.
Болото пройти важко якщо:
На болоті серед моху видні калюжі води;
На болоті росте трава – білоголов (пушиця);
Болото поросло густими чагарниками верби, вільхи, ялини або берези.
Болото пройти майже неможливо:

1. Якщо воно покрите очеретом;
2. Якщо по болоті плаває трав’янистий покрив.
Слід пам`ятати, що по промерзлому болоті пройти легко. Але інколи замерзає тільки
верхній шар, по такому болоті ходити небезпечно. Добре і швидко промерзають
трав’янисті болота. Лід на них утворює суцільну тверду міцну кірку. Погано замерзає
болото вкрите заростями лози та вільхи. Мохові болота замерзають повільніше ніж
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трав’янисті, лід на них легко тріскає і проламується. Болота вкриті чагарниками
замерзають швидше, тому взимку легко прохідні.

Опис населеного пункту
1. Походження назви населеного пункту, історія її виникнення.
2. Визначити географічне положення.
3. Природні умови: рельєф, клімат, геологічна будова, корисні копалини, води,
рослинність.
4. Населення (чисельність, національний склад, основне заняття).
5. Походження назв вулиць, їх історія.
6. Видатні люди твого населеного пункту.
7. Відвідайте найбільші підприємства. Дізнайтесь історію його виникнення, основні
види продукції, рентабельність підприємства.
Вивчення підземних вод
Вивчення підземних вод
проводиться в місцях їх виходу на
поверхню: в пониженнях, на дні
ярів, балок, берегах рік. На
вододілах можна визначити про
глибину залягання підземних вод
за рівнем води в криницях. При
вивчені
джерел
необхідно
визначити об’єм води що витікає
із джерела за певний проміжок
часу. Для цього розкопують русло
струмка,
щоб
можна
було
поставити 10-літрове відро і
помітити час його заповнення. Витрата вираховується за секунду, хвилину, годину, добу.
Уявлення про режим живлення буде повним, якщо заміри зробити в період дощів, сухий
період, весною, влітку та осінню. На основі цих спостережень створюється
характеристика підземних вод краю.
Справа кожного краєзнавця не тільки дослідити, але і окультурити місцеві джерела і
криниці, щоб вони своєю прохолодою могли втамувати спрагу кожного прихожого
мандрівника.
Опис річки
1. Назва річки та походження цієї назви.
2. Місце знаходження описуваної ділянки річки.
3. Характеристика річкової долини (проводиться на око): ширина, глибина, крутизна
схилів, наявність терас, корінних берегів, рослинності, характер дна долини.
4. Заплава річки (межі, берегова лінія, степінь заболоченості, наявність стариць, приток,
ґрунти, рослинність).
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5. Складання плану русла річки (окомірна зйомка) та прилеглої території.
6. Опис русла річки (прямолінійне чи хвилясте, наявність островів та рукавів, обмілин,
перекатів, як вони чергуються з плесами, степінь вкриття русла рослинністю, чи
зустрічаються затонулі дерева; прозорість води, ширина та глибина русла, швидкість
течії (на кількох ділянках), об’єм витрати води.
7.
Режим живлення річки.
8.
Жителі річки.
9.
Господарське
використання вод річки.
Обладнання:рулетка,
мотузка з позначками метражу
(для визначення ширини русла),
диск для визначення прозорості
води, мотузка з вагою (для
визначення глибини русла), 10
поплавків, компас, годинник із
секундоміром, планшет.
Опис луків
1. Назва луків і звідки вона походить, урочища та їх назви.
2. Місце знаходження луків та характер його походження (заплавні, на лісній вирубці, в
лісі). Стан луків.
3. Рослинність луків (на пониженнях, підвищеннях), її характер та склад.
4. Стадія розвитку луків (який тип рослинності переважає).
5. Склад ґрунту.
6. Тип луків.
7. Як луки використовуються в господарській діяльності людей.
8. Які трави ядовиті.
9. Трави медоноси.
10. Як людина впливає на зміну лугової рослинності.
Опис рельєфу
1. Визначте і опишіть форми його поверхні: рівнинна, горбиста, пересічна; висота над
рівнем моря,загальний нахил місцевості і т.д.
2. Наявність ярів території, яка досліджується.
3. Якщо в ярах є виходи гірських порід, візьміть їх зразкидля подальшого опису.
4. В щоденниках спостережень, вкажіть як часто зустрічаються виходи гірських порід,
які горизонти вони показують.
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5.
Якщо
на
поверхні
зустрічаються пагорби, визначте їх
кількість, опишіть породи з яких
вони складаються.
6.
Якщо
зустрічаються
поодинокі
пагорби,
то
познайомтесь з їхньою формою,
визначте висоту, крутизну схилів,
дайте
характеристику
рослинності,що вкриває схили.
7.
Якщо
зустрічаються
льодовикові
форми
рельєфу
(морени, валуни). Опишіть їх.
8.
Опишіть корисні копалини
найбільш поширенні у вашій
місцевості.

Опис яру
1. Місцезнаходження яру (назва урочища, віддаленість від школи та в якому напрямі).
2. Як давно існує, які зміни з ним сталися заостанні роки.
3. Причина виникнення яру (невірний обробіток землі, потоки води з навколишніх
схилів).
4.
Визначте
загальний
напрям
яру
за
сторонами
горизонту.
5.
Встановіть
початок
і
кінець яру.
6.
Визначте
висоту
і
характер схилів (обривистий,
крутий, пологий) на різних
ділянках.
7.
Накресліть поперечний і
повздовжній профіль яру.
8.
Опишіть виходи порід на
різних ділянках. Визначте їх
потужність.
9. Розпитати в старожилів, на скільки збільшився яр за рік, за час його існування, по якій
причині він швидко збільшується і в яку пору року.
10. Визначте наявність виходу ґрунтових вод і в якому вигляді вони проявляються
(просочування, джерела). Чи є заболочені ділянки, постійні чи тимчасові водотоки.
Місце їх знаходження відмітьте на профілі і плані яру.
11. Встановіть, де зустрічаються обвали, на якій віддалі і якій частині яру вони
переважають.
12. Скільки ярів знаходиться на досліджуваній ділянці?
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13. Як організована робота по боротьбі з ярами.? Яку ви берете в цьому участь.
14. Сфотографуйте яр в різних його ділянках.

Опис лісу
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва лісу та її походження.
В якому напрямку від школи знаходиться і відстань до нього.
Приблизна площа лісу.
Тип лісу.
Ярусність лісу.
Характеристика І ярусу:
 переважаючі види дерев;
 їх вік;
 висота і товщина стовбура;
 відстань між деревами.
7.
ІІ
ярус
та
його
характеристика (назвати кущі та
чагарники, що його займають)
8.
Підстилаюча
поверхня
лісу.
9.
Грунти.
10.
Тваринний світ.
11.
Господарське
використання лісу.
12.
Ваші
пропозиції
щодораціонального
використання даного лісу.[10.8589]
2.9.Фенологічні спостереження в природі
СІЧЕНЬ

1. Виміряй товщину снігового покриву і товщу льоду на річці.
2. Проведи спостереження, як ведуть себе зимуючі птахи(синички, горобці,
сороки, ворони та інші) перед негодою та потеплінням.
3. Як ведуть себе домашні тварини (корова, кінь, вівця, свиня, кури, гуси,
качки, індики, собака, кіт) перед негодою та потеплінням.
4. Визнач кількість похмурих та сонячних днів.
5. Опиши детально погоду на Різдвяні свята. Перевір вірність прикмет.
ЛЮТИЙ

1. Визнач товщину снігового покриву і товщу льоду на річці.
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2. Зазнач коли: була перша відлига; з`явились льодяні бурульки; перші
проталини в полі і городі.
3. Запиши дату коли середньодобова температура сягнула +5 С.
4. Визнач кількість сонячних та похмурих днів.
5. Вияви, як ведуть себе тварини при зміні погоди.
6. Перевір вірність прикмет.
БЕРЕЗЕНЬ

Відміть дату масового танення снігу та його зникнення.
Початок та завершення льодоходу та розливу річок.
Дата остаточного зникнення льоду на водоймах.
Початок та закінчення нересту щуки.
Поява бруньок на березі, клені.
Приліт перших перелітних птахів (шпаків, граків, плиски, чайок, лелек,
диких качок).
7. Підвищення середньодобової температури до +10С.
8. Поява перших квітів.
9. Висади дерева біля школи.
10.Проведіть свято «Зустріч птахів». Вивісь шпаківні.
11.Перевір вірність прикмет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

КВІТЕНЬ

1. Веди спостереження за набубнявінням бруньок на деревах та кущах.
2. Відміть появу перших листків на деревах та цвіту.
3. Поява перших метеликів.
4. Гніздування шпаків, лелек.
5. Початок квакання жаб.
6. Початок кування зозулі.
7. Підвищення середньодобової температури до + 15С.
8. Початок весняних робіт.
9. Нерест риби.
10.Висади рослини на пришкільній ділянці. Веди спостереження за їх ростом.
11.Перевір вірність прикмет.
ТРАВЕНЬ

1. Початок цвітіння дерев та кущів, кінець цвітіння та поява зав’язі плодів.
2. Приліт ластівок.
3. Поява хрущів.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перша пісня солов’я.
Початок та кінець цвітіння черемухи, акації, лісової суниці.
Останній заморозок.
Перша гроза.
Садіння рослин у полі.
Перевір вірність прикмет.
ЧЕРВЕНЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дозрівання плодівдерев, кущів, ягід.
Початок цвітіння окремих трав (червона конюшина, змійовик болотяний).
Початок сінокосу.
Відміть погоду самого найдовшого дня року.
Достигання плодів черешні та вишні.
Порахуй кількість днів з грозами та туманами.
Перевір вірність прикмет.
ЛИПЕНЬ

1.
2.
3.
4.
5.

Початок та кінець цвітіння липи.
Достигання плодів порічок, смородини.
Виліт пташенят з гнізда.
Початок жнив.
Перевір вірність прикмет.
СЕРПЕНЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Завершення жнив.
Час достигання лісових горіхів.
Припинення кування зозулі та співу солов’я.
Господарчі роботи в полі.
Поява грибів.
Поява першого заморозку на ґрунті.
Перевір вірність прикмет.
ВЕРЕСЕНЬ

1.
2.
3.
4.
5.

Дозрівання жолуддя на дубі.
Поява перших журавлиних ключів.
Початок жовтіння листя на деревах.
Початок листопаду.
Відліт перелітних птахів.
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6. Ріст гибів, поява опеньків.
7. Зниження середньодобової температури до +10С.
8. Господарська діяльність людей.
9. Кущіння пшениці, жита.
10.Перевір вірність прикмет.
ЖОВТЕНЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Завершення листопаду в дерев.
Зниження середньодобової температури до +5С.
Господарська діяльність людей.
Відліт птахів.
Заморозки в повітрі та на ґрунті.
Перший сніг.
Перший лід на водоймах.
Перевір вірність прикмет.
ЛИСТОПАД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назви зимуючих птахів.
Виготов годівниці для птахів.
Поява сталого снігового покриву, визнач його товщину.
Визнач середньодобову температуру.
Запиши поведінку тварин при зміні погоди.
Поява сталого льодового покриву на водоймах. Визначте його товщину.
Господарська діяльність людей.
Перевір вірність прикмет.
ГРУДЕНЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Відміть погоду самого короткого дня року.
Поява льоду на річці.
Визнач товщу снігового покриву.
Поява інію на деревах.
Підгодовуй зимуючих птахів.
Веди спостереження за поведінкою птахів і тварин.
Перевір вірність прикмет. [10.90-93]
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ
РОБОТИ В ШКОЛІ
3.1. Вітковицькі дуби

Дуби – однолітки Всесвіту
Незаймані віками, однолітки Всесвіту.
Вони вражають своєю безсмертною
долею, як найвеличніше диво світу.
Пліній Старший
Ми багато говоримо про природу та її збереження. Люди все більше і більше
розуміють, що вони не є господарями природи, а її невідємною частиною. І саме дуби
були і є тим єднальним кільцем між енергією людини та енергією Всесвіту, як дерев
найдовговічніших на планеті.
Oдними з найстаріших дубів України, а можливо і планети, можемо назвати і дуби,
які ростуть на місцевому кладовищі с.Вітковичі Березнівського району. Спостереження за
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цими дубами члени творчого об’єднання «З народного джерела», під керівництвом
Калінчука М.О., почали проводити ще з 1987 року. Після розпаду об`єднання, в 2015 році,
подальші спостереження за дубами проводять члени краєзнавчо-туристичного гуртка
«Мандрівник» під моїм керівництвом. Гурток був заснований у 2000 році і входив до
складу творчого об’єднання.
Ми не уявляємо зелених шат нашої планети без дубів, які стали окрасою
українського лісостепу, поліських долин, гірських Карпат та Криму. Дуб у багатьох
народів вважається найкрасивішим деревом, і до нього ставляться з пошаною і любов'ю.
Не дарма, в перекладі з латини, «дуб» так і називається: «гарне, міцне дерево». Ця
рослина відома із сивої давнини, з давніх-давен, з назвою звичайного дуба і ми, українці,
пов’язуємо поняття: мудрість, сила, відвага, мужність, довголіття.
Легенди, обряди, пісні … – весь фольклор українського народу про дуби
розкриваються в даній роботі, адже це важливо для виховання національної
самосвідомості, патріотизму підростаючого покоління до історичного минулого,
сьогодення нашої держави. Крім того актуальність цієї теми ще й у тому, що один із
найстаріших дубів на даний час повільно помирає.
Неодноразово, результати нашої роботи, друкувалися в районній та обласній пресі. В
жовтні, минулого року, нашим дубом зацікавився рівненський телевізійний канал
«Сфера-ТВ». Про наший дуб був зняти репортаж та показаний в прямому ефірі на каналі,
у випуску новин. Наша мета, в тому, щоб на наш дуб звернули увагу екологічні служби,
суспільство, як одного із найстаріших дубів України.
3.2. Поширення дубів на території України
В Україні дуб найбільш поширений в зоні лісостепу, дуже часто його можна зустріти
на Поліссі, в Карпатських та Кримських горах, долинах річок, а також у парках.На
території нашої держави він займає 27 % площі державного лісового фонду. Добре себе
почуває в суміші з сосною, грабом, ясеном, ялиною та буком. Найбільш поширений
вид – дуб звичайний, а також пухнастий та скельний. В парках можна зустріти дуба
бореального, або червоного, білого, пробкового [5]. Серед них можна зустріти справжні
дуби-велети, яких на території України залишилося дуже мало та потребують захисту. Вік
цих дубів перевищує 1000 років.
Один
із
найстаріших
дубів
на
Україні,
за
даними
Міністерства охорони навколишнього середовища України, знаходиться на території
Закарпатської області Вік цього дуба 1300 років, окружність стовбура – 9,6 м, діаметр –
3,0 м, висота – 30 метрів. Ще один з таких дубів росте на території Черкаської області –
1100 літній дуб Максима Залізняка. Його розміри – ширина обхвату стовбура становить 9
метрів, висота - 30 метрів [5].
На території нашої області, в Рокитнівському районі, росте так званий, Юзефінський
Дуб, його обіймище становить 7,90 метри, висота до 20 метрів, вік — близько 1000 років
Слід також згадати «Історичне дерево України» - 700 річний Запорізький дуб.
Станом на 1979 рік обіймище стовбура становило 6,32 метри, діаметр крони — 43 метри,
а висота — 36 метрів. Однак у кінці 90-х років минулого століття дуб майже весь всох і
оголився, живою залишилася лише одна гілка. У вересні 2018 року, перед черговою
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сесією Запорізької міської ради з'явився проект рішення про позбавлення статусу
Запорозького дуба ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Та цей проект не був
прийнятий [5].
В Конча-Заспі росте ще один дуб-велет, ботанічна пам'ятка природи України –дуб
Грюнвальда — дуб віком 800—900 років, який називають найстарішим дубом Києва.
Стовбур цього дерева має обіймище 7 метрів та висоту 20 метрів [5].
На Україні є багато дубів, які носять назву Шевченкових. Один з них росте на
Михайловій горі на Черкащині поблизу Чернечої гори біля села Прохорівка. Під цим
дубом Тарас Григорович любив відпочивати із своїм товаришем, першим ректором
Київського університету Михайлом Максимовичем. На Тернопільщині, у Суразькому
лісництві, є два вікові Шевченкові дуби, біля яких великий Кобзар побував у 1846 році.
Діаметром вони 110—120 см, та є цінними у історичному, науково-пізнавальному та
естетичному значеннях.

3.3.
Загальний
Вітковицьких дубів

опис

Аналізуючи дані, поряд, із
визнаними
тисячолітніми
дубами
України
повинен
зайняти чільне місце ще один
дуб. А знаходиться він в селі
Вітковичі Березнівського району
Рівненської області.
Жителі
села його називають «Дід
Прадід» (мал.1). Його розміри
теж вражають – обіймище 7,54
метрів на рівні грудей, а при
землі 9,26 метра, діаметр
стовбура – 2,65 метрів. За цими
показниками він поступається
дубу із Закарпаття , в діаметрі,
лише
на
35
сантиметрів.
Окружність крони нашого дуба

Мал.1. Дуб Прадід
в діаметрі сягає 19,8 метра, висота близько 20 метрів.

Згідно загальноприйнятих
норм екологів, дуб до 600 років
збільшується у своєму діаметрі
(на висоті 1,3м) за сто років на
1м, далі його діаметр, в
залежності
від
місця
знаходження,
освітленості,
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грунту може збільшуватись від 3 до 8 см на рік, а після віку у 1000 років свій ріст у
діаметрі може припинити взагалі. Більш як за 30-річні спостереження за дубом показали,
що розміри його не збільшуються [3]. Тому, ми можемо припустити, що вік нашого дуба
може перевищувати 1000 років.
Як і всіх тисячолітніх дубах, є вікові проблеми.
Всередині Дуба-Прадіда
знаходиться величезне дупло, яке пронизало його стовбур майже від самого верхів’я до
землі. Згідно легенди, за часів навали монголо-татар, у дуплі цього дуба могли заховатися
кілька чоловік, а в роки Другої світової війни вже 40 (згідно розповідей старожилів).
Маючи таке дупло дуб, якщо і збільшував товщину стовбура, то дуже повільно, а мати
дупло у верхів’ї в якому заховається кілька чоловік може мати дуб віком не менше 600 –
700 років. Враховуючи це, можна вирахувати його вік який сягне 1300 -1400 років. Крім
того, знаходиться він на сільському кладовищі, де навколо дуба стоять надгробні камені, а
саме такий обряд поховання відносимо до ранньохристиянського періоду, а якщо
врахувати і те, що цей дуб виріс ще до поховань, то його вік сягне більше тисячі років.
Тому ми вважаємо, що він
входить до числа найстаріших
дубів України.
За переказами старожилів,
в дуплі цього дуба, в роки Другої
світової війни, зв’язкові ОУНУПА мали свою явку. Навіть
металеві скоби, які збереглися до
наших днів, засвідчують цей
факт.
Крім Дуба Прадіда, на
кладовищі, ростуть ще чотири
дуби. Які теж заслуговують
уваги.
«Дуб Дід» (мал. 2) – обхват
стовбура – 5,63 метра, діаметр –
1,96 метра.
Мал.2. Дуб Дід

«Дуб Батько» (мал. 3) –
обхват 4м25см, діаметр – 1,18
метра.
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Мал.3. Дуб Батько

«Дуб Син» (мал. 4) – обхват 3 м 77см, діаметр – 1,12 метра.

Наймолодшим дубом, із
п`яти дубів, є «Дуб Онук» (мал.
5) – обхват якого 3м 61см,
діаметр – 1,48 метра.

Мал.4. Дуб Син

Саме цей дуб, за роки
спостережень, збільшується в
розмірах (2-3 сантиметри в рік), на
відміну від інших дубів.
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Мал.5. Дуб Онук

3.4. Легенди та перекази
Про наші дуби ходить багато легенд та переказів. Одна із легенд, про найстаріший
дуб, говорить:
«В часи монголо-татарського нашестя, від села до села котилася звістка: появився
загін озброєних вершників. Він налітає на села і палить їх. Страх перед татарами був
такий, що як тільки варта повідомляла про наближення ворожого загону, люди хапали
дітей своїх дітей і тікали в ліс, залишаючи обійстя на милість ворогам. Хоч зблизька їх
ніхто і не бачив.
Одного разу тривожний сигнал про напад на село татар застав одного чоловіка
поблизу дуба-велета. Чоловік знав, що у дубові є дупло, тому швиденько виліз на нього і
заховався. Довго розкошував бандитський загін у пустому селі, грабуючи і без того убогі
оселі. Коли грабунок закінчився, загін вирушив із села і зупинився на відпочинок під
дубом-велетом, на якому і заховався чоловік. Чоловік довго прислухався, але ніякої
розмови не чув, лише тупіт та фиркання коней.
Цікавість перевершила страх. І коли він виглянув із дупла, то побачив коней, на яких
сиділи чучела, а „загоном „ керує татарка, яка спокійно спить під дубом. Тоді чоловік зліз
тихенько із дуба і вбив бандитку. З того часу більше не нападав на навколишні села
татарський загін, а дуб з того часу стали називати – Татарським». (записано з уст Бойчук
О.І.) [9]
Існує ще одна легенда про ці дуби, яка була записана з уст жительки села Вітковичі
Бойчук П.О.:
«Було це за часів Великого переселення народів. Жило на берегах річки Случ велике
і красиве плем’я слов’ян-трудівників. Вирощувало хліб, розводило худобу, рибалило,
займалося мисливством. Жили не бідно, бо були дружними та працьовитими. І все в них
було до ладу: і чепурні оселі, і худоба, і поля. Але основним багатством племені була
злагода, любов, взаємоповага та допомога.
Але прийшла біда на благодійну землю. Чорною хмарою налетіли войовничі
племена, і полилася невинна кров, і запалали мирні слов’янські оселі.
Пролунав бойовий клич, і стало на захист рідної землі горде плем’я. Бій був довгий.
Багато днів і ночей билися відважні воїни із ворогами, але сили були нерівні. На місце
вбитих ворогів появлялися все нові та нові, що, мов саранча, насідали на поріділі ряди
оборонців, які зайняли оборону на високому пагорбі.
Вороги запропонували оборонцям здатися, але в таборі були жінки і діти. Не могли
їх залишити воїни на наругу кочовиків. І вирішили прийняти останній бій.
Бій був жорстокий, лилися ріки крові, вороги вдерлися у табір, відтісняючи
оборонців до берега річки. Загибель була неминуча...
Та раптом задрижала та розступилася земля, вдарила блискавка і вийшло із неї 5
велетнів – воїнів...
І тікали вороги з берегів Случа і гинули, від могутніх ударів захисників.
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Багато років пройшло з тих пір. Але до цього часу на пагорбі стоять п’ять дубів –
велетнів, які, ніби воїни, ось уже більше тисячоліття охороняють береги Случа від ворогів.
І ні буйні вітри, ні палючі блискавки, ніщо не може їх знищити. Випалені, дупляві, з
поломаним віттям, вони і понині стоять на сторожі ДОБРА, ЛЮБОВІ та ЗЛАГОДИ, як
пам’ятники Вічності і мудрості Всесвіту» [9].
У своєму вірші «До дуба» Степан Руданський пише:
Ти глибоко у глиб
Твердий корінь пусти,
Гілля вгору розкинь,
Ти рости та рости!

І до пекла достань,
І у пекло заглянь,
І до хмари дістань,
І у небо заглянь.

І весь світ обдивись,
І усе розпізнай;
І що доброго є,
Ти у себе впивай.

І у силі, в добрі,
Як скала, затвердій,
І, як Бог світовий,
Над землею ти стій.
То ж, схилімо голови перед нашими дубами, перед пам’яттю рідного краю. То ж
гуртуймося, борімося за свою державу, щоб вона дійсно стала незалежною, стала
державою, якою могли гордитися не тільки ми самі, але і наші діти та внуки, державою, в
якій би не панували вовчі закони, а закони Божі, державою в якій, як і в цих дубахвелетах, була і мудрість, і сила, і довголіття, і пам’ять поколінь.
Вивчення теми дає змогу ще раз привернути увагу до цих прекрасних дерев, іншими
очима глянути на них, як на старожилів Землі, зберегти їх для прийдешніх поколінь, на їх
тлі побачити своє призначення, як найвищого творіння природи.
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3.5. Заказник «Брище»

3.6. Загальний опис заказника
Однією з «білих»плям на карті Березнівщини є заказник «Брище». Ця територія
потребує досить детального дослідження, більш наукового характеру. Надзвичайно
красиві ландшафти, рідкісні рослини та тварини, потребують охорони. Адже відвідуючи,
вже багато років цю територію, складається враження про повну екологічну
безграмотність наших людей, її безкультур’я, невміння співіснувати з природою… І під
час походів, діти бачать, відчувають це, починають задумуватись, щодо поведінки людини
в природі.
Заказник складається з двох частин.
1. Загальнозоологічний заказникзагальнодержавного значення «Брище»,створений
рішенням Кабінету Міністрів22.06.1965 року з метою збереження поселень бобрів з
характерними для них умовами та угрупуваннями лісово-болотної рослинності,
властивої для зони Полісся. Площа становить100 га.
Заказникзнаходитьсянатериторії Князівського лісництва.
2. Державний загальнозоологічний заказник місцевого значення «Брище» створений
з метою збереження бобрових поселень, водоплаваючої дичини, угрупувань лісово –
болотної рослинності.
Площа – 850 га. Займає частину території Князівського та Бобрівського лісництв
[8].
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3.7. Жителі лісових річок – бобри

У заказнику «Брище» зустрічається більше десятка сімей бобра. І це одне з
найбільших в області місць їх поселень. Бобри – жителі лісових річок, добре
плавають і пірнають. Під водою можуть перебувати до 15 хвилин. Активні вночі.
Вдень сплять у своїх підводних сховищах – хатках або норах. До речі, іноді ще й
хропуть уві сні. Основна їжа - кора гілок верби, осики, тополі, рідше – інших порід.
Найохочіше бобри підгризають дерева діаметром від 8 до 20 сантиметрів.
Працюють швидко і енергійно, 8 – сантиметрову вербу перегризають за 5 хвилин.
Товсті дерева вони можуть гризти кілька ночей, часом по двоє – один гризе, другий
відпочиває і оглядається, чи немає небезпеки. В заплаві річки Бобер знайдено
осику, звалену бобрами, що в діаметрі становила 74 сантиметрів. Підгризаючи
дерево, бобер впирається верхніми різцями в кору, нижніми швидко водить з боку
в бік. Повалений стовбур розрізають на частини, транспортують, товстий окерешок
обгризають і залишають на місці. Більш як за 200 метрів від берега бобри дерев не
валять, а перебираються на інші місця.
Хвойних дерев і порід з твердою деревиною (дуб), як правило, не чіпають.
Бобер досить розумна і миролюбна тварина. Якщо не робити різких рухів,
кричати, тупати ногами, він спокійно може пропливти повз вас (наприклад на
риболовлі), не хлюпнувши. Але, якщо проявити будь – яку агресивність, начувайся.
Бобер тихенько підпливає і з усієї сили б’є хвостом по воді. Тоді, рахуй, пропала
риболовля. І це він робить по кілька заходів, особливо коли розмістилися поблизу
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його житла. І навпаки, якщо вам вдається «подружитися» з бобром, він швидко
розрізнить вас серед інших рибалок і буде пропливати біля вашого поплавка
безшумно, щоб не розігнати риби. Якщо за течією, то просто ляже на спину і, ніби
вітаючись з вами, складає лапки на животі, і течія просто пронесе його. І лише
відпливши на віддаль 20-30 метрів, знову починає пливти. А якщо проти течії, то,
навпаки, обпливає здалеку.
Бобри з давніх часів населяли ці місця. Але був час, коли вони тут були
повністю винищені і лише назва річки «Бобер» говорила про їхнє колишнє
існування, а ще назва села – Рудня – Борівська.
В 1965 році на територію заплави річки Бобер було завезено 20 особин. А з метою
їх охорони у 1974 році тут було створено зоологічний заказник, що займав тоді
всього один лісовий квартал і включав ділянку річкової заплави та частину бобрової
тераси площею 100 га .
Тепер його площа сягає 854, 9 га і охоплює територію, що проходить через два
лісництва
«Князівка» та «Бобрівське» [8],та займає заплаву річки Бобер із
прилеглими кварталами бобрових лісів від того місця, де Бобер впадає в річку Случ
і доходить майже середини своєї протяжності, до автошляху Михалин – Лінчин, що
перетинає русло річки.

Флора

3.8.
та фауна
заказника

Рослинний покрив заказника типовий для Західного Полісся. Переважає
заплавна
рослинність,
мало
представлена
у
природоохоронних
об’єктах.
Різноманітність рослинного покриву пов’язана з особливостями геоморології: тут
річка з її старицями, притерасні пониження, тераси, до річки підходять густою
стіною соснові ліси та бори, вік яких сягає від 40 до 90 років.

Посередині заказника, на руслі річки створене водосховище, площа якого
перевищує 36 га, а глибина в окремих місцях досягає 10 метрів. Водосховище багате
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на рибу: щуку, коропа, карася, язя, окуня, линка, плотву, йоржа, минька, в’юна. Лівий
берег більш пологий і прямий, до самої води підступає молодий сосновий ліс, який
переходить у верболози, місцями сплетений заростями ожинника. Неподалік дамби –
розлога дика груша, під якою приємно відпочити, яка навесні п’янить ароматом
своїх квітів, влітку дарує холодок, а осінню - смачні дикі груші. В прибережній
частині у воді – осока, плавун колючий, латаття біле, глечики жовті, аїр тростинний,
який ще тут називають «татар – зілля».
Правий берег більш різноманітний: соснові бори, що острівцями підходять до
самої води, змінюються болотами із рідколіссям, в основі якого є сосна звичайна,
береза бородавчаста, вільха, осика, верба біла, верба прутовидна, верба козяча. У
такому «лісі» з густих, міцних дернин дружно, цілими густими сім’ями вигинаються
круті
стебла пухівки
піхв’ястої. З нього визирають білуваті пасма численних
поскручуваних ниточок. У місцевих людей пухівка відома під назвою «чорноголов», бо її
колосок, що виростає навесні, прикривається чорними лусочками і круглий, мов
голівка.
На болотно-купнистій поверхні розстелені суцільні, місцями розірвані, мохові
килими. Вони різнобарвні, трохи рожеві, трохи червоні, а найбільше – ясно – зелені.
Ступаєш на них, і вода чвиркає з–під ніг.Тут же виблискують жаринками ягоди
журавлини. Серед звичайної зустрічається і дрібноплода, занесена до «Червоної
книги України». А ще цю ягоду називають поліським лимоном. За вмістом
органічних кислот та цукрів вона і справді прирівнюється до цього субтропічного
плоду, а вміст у ній вітамінів С,А, В, В2, Р, РР значно вищий. Плоди журавлини,
завдяки наявності у них бензойної кислоти, мають антисептичні властивості. Її
вживають (сік і пюре) як протигарячковий засіб, при ревматизмі, ангіні, для
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стимуляції шлунково – кишкового тракту[14].
А ось і затока «Крушина», що клином врізалася в правий берег, в яку впадає
невелика річка «Чабелка». Правий берег її болотистий, а лівий високий, піщаний,
вкритий високим сосновим бором, що перетинається невеликими болотами. Над
самою водою ростуть кущі глоду і крушини ламкої, звідки і пішла назва –
«Крушина». А ще цікава ця частина водосховища тим, що тут проживає сімейство

видри. Вона добре плаває, під водою може перебувати до 10 хвилин, пропливає за
цей час 350 – 400 м. Має довге, гнучке тіло, пальці коротких ніг сполучені
плавальними перетинками. Хвіст міцний, широкий у основі та звужений у кінці,
служить замість руки. Сама назва «видра» означає водяна тварина.
Живиться видра рибою, жабами, молюсками та різними комахами і полює на
водяних пацюків та диких качок, які гніздяться в заплавних заростях верболозу та
очерету. Велику здобич поїдає на березі, дрібну – у воді, лежачи на спині. Веде
нічний, дуже потаємний спосіб життя. При найменшій небезпеці пірнає. Лігво
влаштовує у норі, яка має вихід під воду і два виходи на поверхню під колючими
кущами глоду. Іноді видра мандрує на віддаль 4 – 5 кілометрів, але були випадки,
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коли вона долала віддалі і більше 10 – 20 кілометрів в окремих випадках і
суходолом [2].
Неподалік, на віддалі близько 200 – 250 метрів у річці «Чабелці» побудували
своє житло і бобри, перегативши її русло міцною дамбою. Далі піднімаємося вверх
по руслу річки Бобер, що кривуляє серед лісів і боліт, має багато приток і стариць.
З берегів вони заростають частухою, омегом, а у воді селяться пухирники, глечики
жовті. Між затопленими пониззями – залишок старого лісу. Високо піднімаються
окремими групами величні дуби, ховаючи під свої крона вільху сіру*, вільху
чорну, березу, осику.
Рельєф дуже нерівномірний, часто чергуються горби, утворені елювіальними
наносами та западини, заповнені водою. Травостій високий, густий. Переважає в
ньому осока пухирчаста, в якій можна зустріти окремими острівцями та окремі
стебла ялинця звичайного, приворотня звичайного, дегеля лікарського, дудника
лісового, копитняка європейського, тирлича хрещатого, перстача сріблястого,
живокіста лікарського. Знайдено рідкісні для України види: малий комонник
зігнутий*, меч – трава болотна*, залізняк колючий, зозулинець шоломистий. За мечтраву переказують, що в далекому минулому озброєні воїни, зачаровані злим
чаклуном, перетворилися на зарослі рослин з листками-мечами. На краях її листків –
ніби гостра пилка. Волелюбна меч-трава часто росте «по коліна у воді» [7].

А ось русло перетинає дамба і міст. Це – Рудня-Князівська. Колись тут було
село і жили в селі прості поліські копачі руди та в 1943 році фашисти його
спалили, а жителів розстріляли. І лише порослі розвалини хатнищ та пам’ятник німі свідки трагедії. А ще джерело, що б’є з тераси, з чистою водою, ніби сльози
безневинно загиблих людей [8].
Неподалік у густому верболозі заховалося ще одне поселення видри. А на
пагорбі розкинув свої віти могучий дуб, що в обхваті становить більше 4 метрів.
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А он там, у сухій вільсі, звели своє гніздо дикі бджоли, а в моху – джмелі
мохові*. З мохового кожуха виглядає рослинка з невеликими червонястими
розетками. Так і є! Перед нами росичка кругло листа. ЇЇ зовнішність цілком мирна,
але це рослина – хижак. Для її життя потрібен азот. А де його візьмеш у цьому
болотно – піщаному грунті? Доводиться брати його з мух, комах, комарів.
Подивимось, як росичка «полює» за ними. На листочок, де блищить «роса»крапля рідкої рідини, сів комар. Видно, не сподобалося йому тут, бо захотів
злетіти. Але тоненькі червоні ворсинки, ці мініатюрні шпильки, які ніби наштрикані
в листочок, перегнулися до його середини і притиснули комара зверху. Як той не
боровся, але вже не злетів. Усі ворсинки – шпильки зігнулися над ним, листочок
згорнувся і став подібний до маленького кулачка. Тепер кожен зрозумів, чому на
стеблі росички можна побачити круглі листочки, зігнуті у кульки: одні чекають
здобичі, а інші вже розкошують нею [16].
Обабіч дамби знаходиться невеличке озерце «Іржаве». Вода у ньому дійсно
жовтувато-іржавого кольору. Кажуть, що в роки війни, тут потонув танк, тому вода
і іржава. Але цей колір швидше від того, що тут є вихід болотних руд.

А який красивий навколишній сосновий ліс весною, якому вже під дев’яносто,
коли зацвітуть перші весняні квіти багна звичайного, бранця звичайного, фіалки
запашної, медунки лікарської, первоцвіту весняного, анемони жовтецевої та лісової,
сон-трави широколистої, сон-трави чорніючої, чистяка, п’янить своїм ароматом краса
Полісся - азалія.
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Польський письменник Ю.І.Крашевський у книзі «Волинські вечори» (1859 р.)
писав про Полісся: це «країна, котрій, як винагороду за убогість, дана азалія
понтійська, тут дуже недоречно названа якимось багном, чи чортовим зіллям» [3]. І
дійсно, в азалії народних назв безліч: рододендрон жовтий, драпоштан, чортове
зілля, а в Вітковичах називають його і «вовчим ликом». Про неї складено багато
легенд. За однією з них азалія виросла з насіння, яке татарські коні перенесли в
ніздрях. Другий варіант легенди: насіння було у вівсі; третій варіант: насіння
перевезла дочка хана, яка тужила за своєю батьківщиною[9].
Важко повірити: напрочуд гарна рослина, яка навесні красується лісовими
квіточками, що обліплюють гілку, а восени – яскравими ягодами, - одна з найбільш
отруйних у нашій флорі. Але це так. Особливо небезпечні гарні червоні ягоди. Ще
великий шведський натураліст природознавець Карл Лінней писав про цю рослину
так: «Шести ягід досить, щоб отруїти вовка».
Поміж мочарами, у зниженнях, - вода. Тут облюбували місце інші рослини. Он
біля серцеподібних листків видніються скромні білі і жовтуваті свічечки образків
болотних. Шелестить колосочками осока бочкова. А по вищих місцях – верес
звичайний, мучниця, щитник чоловічий...
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Знову повертаємось і крокуємо вверх по течії річки, в яку то зліва, то справа
впадають невеликі річечки та струмки. В урочищі «Кошарі» зустрічаємо знову сліди
видри, а притоку так і назвали «Видриця».
Далі заплавне різнотрав’я біднішає, тут на берегах річки ростуть могучі дуби, а
он в тому сухому дубі, в дуплі, гніздяться дуже рідкісні на Україні – пугачі*, а за
тими дубами, де заплавний ліс перейшов у луки, зробили на старій вільсі велике
гніздо, на яке обережно опустився, ставлячи довгі червоні ноги, знаменитий
«рибоїд» – чорний бусол*. Заклацав червоним дзьобом.
А весь – чорний –
чорний. Ні, не весь.
Крила
чорні,
шия
чорна,
а
нижня
частина
тіла
–
білосніжна,
як
у
звичайного бусла. У
гнізді – тихий писк.
Це
буслята.
Поки
малі,
вони
вміють
пищати. А ставши
дорослими, втрачають
цей дар і подають
свій «голос»
лише
клацанням дзьоба.
Луки
палахкотять
різними кольорами, до
високих
заростів
осоки
домішуються
види
різнотрав’я:
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півники болотяні, герань лісова, гравілат річковий, борщівник сибірський, льонок
звичайний, зозулин цвіт, м’ята перцева, фіалка болотна, материнка звичайна, хвощ
польовий, зеленчук жовтий. А ступивши на цей килим, під ногами чвакотить вода,
яка починає булькати жовтими бульбашками. Це болотні гази, що виділяють руди.
В цьому місці в минулому добували жителі с. Рудня - Князівська та Рудня Лінчинська руду, з якої виплавляли метал для виготовлення нехитрого сільського
реманенту. Запаси цієї руди незначні, хоча товщина шару становить в окремих
місцях до 20 ібільше сантиметрів. Глибина залягання від 0, 8 до 1,5 м.
А далі за луками розкинулись верболози, залиті водою, серед яких, як острівці,
великі купи гілля. Це боброві хатки. І знову заплавні луки перериваються лісом,
болотами, чагарниками, безліччю струмків. А ось і «Огруд» з дубами і соснами, на

яких видніються довбанки з бджолами. Це «Беньова піч».
А за нею, знову петляючи над руслом виходимо в урочище «Чорторий». Тут
дійсно береги річечки високі, з глибокими ямами, глибина яких досягає 5 метрів .
Саме русло дуже покручене, ніби якась нечиста сила його викрутила. Звідси і
назва. А ще це
місце
славиться
своєю
рідкісною
рослинністю.
Це:
агалік,
любисток
лікарський, валеріана
лікарська,
чистець
болотяний, вороняче
око
звичайне,
черепиця біла, гірчак
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перцевий. Особливо багато змійовика болотяного, якого ще в народі називають
«ракова шийка», який славиться своїми цілющими властивостями, які прирівнюють до
женьшеня.
Пройшовши лісом з могутніми соснами, вік яких понад 90 років, та окремими
дубами, вік яких 250 років, виходимо на межу заказника «Брище».
Однак заказник славиться не тільки своєю багатою рослинністю, бобрами, але й
іншими тваринами, які тут можна зустріти -- лося, косулю, дикого кабана, вовка,
лисицю, єнотоподібну собаку*, рись*, зайця, куницю, ласку, білку.
В навколишніх лісах та заплаві річки Бобер безліч грибів, що манить до себе
любителів «тихого полювання».
Серед комах виділяються рідкісні на Україні: жук-олень*, джміль
вусач великий дубовий*.

моховий*,

Наша мандрівка завершена. З приємними враженнями ми залишаємо заказник
«Брище».

Заказник «Брище» - є одним із наймальовничишіх заповідних куточків не тільки
поліського краю, але і України. Цей заповідник сприяє не тільки збільшенню популяції
бобра на півночі України, але і інших представників рослинного та тваринного світу.
Багато їх занесено до Червоної Книги України.
Цікава історія, багата фольклорна спадщина, краса, рідкісність і своєрідність флори
і фауни створили передумови для використання цієї зони як рекреаційної.
(* - позначено рослини і тварини занесені до Червоної книги України).
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РОЗДІЛ ІV. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ
МАТЕРІАЛІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
Живи в легендах та піснях моє село Вітковичі(сценарій свята)
При складанні сценарію даного виховного заходу були використані матеріали , які
були зібрані членами творчого об`єднання «З народного джерела» у 1994 році. Керівники
– Калінчук Микола Олексійович та Калінчук Валентина Олексіївна. Захід проведено 23
листопада 2018 року учнями 8-А класу Вітковицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ».
Класний керівник – Калінчук Валентин Миколайович
ВЕДУЧИЙ 1. Очерет, ромашки, хвилі,
Мрійна долина - ,
Краєвиди серцю милі,
Рідна сторона.
ВЕДУЧИЙ 2. Тихі води розлилися,
В небесах – яса.
З чим зрівнять тебе, Полісся?
Ти – сама краса.
А чи знаєте ви, чому землю, на якій ми з вами живемо, найменовано Поліссям?
ВЕДУЧИЙ 1. Одні кажуть: тому що це лісова країна, багнисто лісова рівнина за
краєм колишніх справжніх борів, інші пов`язують назву з тими часами, коли людина
освоювала недоступні пущі і осідала «по ліссю». Щоб там не говорили, а корінь слова –
ліс. Видно тільки й так і слід було найменувати цей дивний край – Полісся.
ВЕДУЧИЙ 2.Полісся – це край річок і голубих озер, на берегах яких зустрічаються
дрімучі діброви і гаї.
ВЕДУЧИЙ 1. Полісся – це зелені густі ліси, соснові бори. Це квітучі луки.
ВЕДУЧИЙ 2. Полісся – це край тихих задуманих сіл, що розкинулись над річками.

Учень 1. Десь в глибинах Полісся є тихе село,
Де втопають в барвінках ошатні оселі
Вимальовує там зеленаві пастелі,
На лататтєвих плесах човнове весло.

ПІСНЯ ПРО РІДНИЙ КРАЙ
ВЕДУЧИЙ 1.На правому березі річки Случ, притоки Горині, на хвилястій рівнині,
серед зелених соснових лісів розкинулося село, в якому ми живемо, яке ми всі любимо–
наші рідніВітковичі.
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ВЕДУЧИЙ 2.Сьогодні ми говоритимемо про наше рідне село, де народилися і
живемо, де живуть наші дідусі й бабусі, батьки, адже кожен із нас є представникам трьох
великих родів – своєї родини, свого села, свого народу.
ВЕДУЧИЙ 1. Моє село… Багате, щасливе, уквітчане, але чизавждивонобуло
таким? Чизавжди на обличчяхйогожителівгралавеселаусмішка і променилисярадісніочі?
ВЕДУЧИЙ 2.Перша згадка про Вітковичі зустрічається в документа ще в 16 столітті
– 1583 року. Рано чипізно, мабуть, кожен з нас замислювався, а чомусаме так
називається наше село, де витокитієїназви, що вона означає? Давайте послухаємо
легенду походження назви села та його частин.
ЛЕГЕНДА ПРО ВІТКОВИЧІ
Було це за часи важкої кріпацької неволі. Частина земель Березнівщини належала
пану Малинському, який відзначався своєю жорстокістю і ненаситністю. Стогнала від
тяжких податків поліська земля, всякі виступи селян жорстоко каралися. Тому появилися
кріпаки-втікачі.
Один з таких втікачів на ім`я Віт, поселився на правому березі річки Случ серед
лісів, пісків і боліт, а ще в нього було 13 синів. Сини росли, одружувались, росли Їхні
сім`ї, а з ними розросталося і поселення, яке стали називати Вітковичі.
На північ від села простяглася Воловиця. Ця частина села називається так тому, що в
давнину тут був спільний для жителів усього села загін волів. Воли разом паслися у лісі, а
за ними наглядав пастух, якого прозвали Волюх. Місце, де стояли воли, і зараз називають
Кошари, а частину села --Воловиця.
Косанивка простяглася на схід від села. Колись тут було велике болото. Біля нього
прилягала невелика ділянка землі у форми трикутника – «коса нивка». Люди обробляли
цю землю, заселяли, а назва так і залишилася – Косанивка.
Але перша вулиця села називалася «Подголлє». Чому вона отримала таку назву? В
давнину на місці сучасного села були непрохідні болота і нетри. Земля була дуже бідна.
Росла одна тільки лоза. Тому сюди пан Війців, якому належала ця земля, почав переселяти
непокірних селян. Казали, посилають селян «під гілля» кущів. Так утворилася вулиця
Подголлє. Ця назва збереглася і до сьогоднішнього дня.
Учень 2.
Я горнусь до тебе
В пору щастя і біди.
Тут під зоряним небом,
Мої перші сліди.

Тут під сонцем привітним.
Де в хлібах зріс день,
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Я навчився читати
І співати пісень.
ВЕДУЧИЙ 1.Вітковичі! Моє рідне село! З чим порівняти тебе? Чи з чудесним
весняним ранком, що встає в переливах сонця, чи з ніжним білоцвіттям буйного травня?
Чи з барвистими веселками, що народжуються у високому небі після рясних дощів?
ВЕДУЧИЙ 2. Ти вбираєш в себе все: і золото сонця, і рясноту білих садів, і голубі
розливи річки, і кольористі райдуги в небі і рокотання грому … .
ВЕДУЧИЙ 1.Рідне село. Ти найкраще. Я люблю тебе в будь-яку пору: і тоді коли ти
закутане осінніми туманами, а під ногами шарудить опалим листя, і тоді коли ти засипане
білими снігами, і тоді коли наливаються соком жито та пшениця.
ВЕДУЧИЙ 2. Але особливе ти весною, коли зацвітають вишні, яблуні, груші. Село,
немов снігом, вкривається білим снігом. Здається, знову повертається зима, але зима
тепла, ніжна, пронизана співом пташок, гудіння бджіл.
ВЕДУЧИЙ 1.Все навколо оживає: дерева, трави. Приємно пахне смолою.
Розпускають свої листочки тисячолітні дуби, які мов казкові велетні охороняють село від
всього лихого.
ВЕДУЧИЙ2. Багато бачили вони за своє життя і монголо-татарську навалу, і роки
другої світової війни. З ними пов`язано багато цікавих історій, складено багато легенд.
Ось що розповідають про ці дуби старожили нашого села.
ЛЕГЕНДА ПРО ДУБИ
Було це за часів Великого переселення народів. Жило на березі річки Случ
велике і красиве плем’я слов’ян-трудівників. Вирощувало хліб, розводило худобу,
рибалило, займалося мисливством. Жили не бідно, бо були дружними та працьовитими. І
все в них було до ладу: і чепурні оселі, і худоба, і поля. Але основним багатством племені
була злагода, любов, взаємоповага та допомога.
Але прийшла біда на благодійну землю. Чорною хмарою налетіли войовничі
племена, і полилася невинна кров, і запалали мирні слов’янські оселі.
Пролунав бойовий клич, і стало на захист рідної землі горде плем’я. Бій був
довгий. Багато днів і ночей билися відважні воїни із ворогами, але сили були нерівні. На
місце вбитих ворогів появлялися все нові та нові, що, мов саранча, насідали на поріділі
ряди оборонців, які зайняли оборону на високому пагорбі.
Вороги запропонували оборонцям здатися, але в таборі були жінки і діти. Не могли
їх залишити воїни на наругу кочовиків. І вирішили прийняти останній бій.
Бій був жорстокий, лилися ріки крові, вороги вдерлися у табір, відтісняючи
оборонців до берега річки. Загибель була неминуча...
Та раптом задрижала та розступилася земля, вдарила блискавка і вийшло із неї 5
велетнів – воїнів...
І тікали вороги з берегів Случа і гинули, від могутніх ударів захисників.
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Багато років пройшло з тих пір. Але до цього часу на пагорбі стоять п’ять дубів –
велетнів, які, ніби воїни, ось уже більше тисячоліття охороняють береги Случа від ворогів.
І ні буйні вітри, ні палючі блискавки, ніщо не може їх знищити. Випалені, дупляві, з
поломаним віттям, вони і понині стоять на сторожі ДОБРА, ЛЮБОВІ та ЗЛАГОДИ, як
пам’ятники Вічності і мудрості Всесвіту.
Учень 3.
Одна Батьківщина, і двох не буває
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.

Чи можна забути ту пісню, що мати
Співала малому, коли засинав?
Чи можна забути ту стежку до хати,
Що босим колись протоптав.

Учень 4.
У рідному краї і серце співає
Лелеки з далека нам весни несуть,
У рідному краї і небо безкрає,
Потоки, потоки мов струни несуть.

Тут кожна травинка і кожна билинка
Вигойдують мрії на теплих вітрах,
Під вікнами мальви, в саду материнки,
Оспівані щедро в піснях.
ВЕДУЧИЙ 1. З давніх-давен вітковичани славились своїм працелюбством: садили
картоплю, сіяли жито-пшеницю, розводили худобу. А довгими зимовими вечорами пряли,
ткали полотно і килими, плели кошики і постоли. До наших днів збереглися традиції
лозоплетіння і ці вироби, дуже необхідні в повсякденному нашому житті і зараз.

ВЕДУЧИЙ 2.А як уміли вишивати! У кожній хаті на рушниках, сорочках квітли
маки, співуча калина, дубове листя. Свою майстерність матері передавали своїм дітям.
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Учень 5.
Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.
Вдягнунайкращу в світівишиванку
І оживе, засвітиться краса
В проміннісонця. І моя сорочка
У рунах, в квітах зразу оживе...
Зчарівнихквітів я сплету віночка
Й над світомщирапісняпопливе.
Сорочка, щоматусявишивала,
Сердечко гріє, душу веселить.
Бо ж мама щастя-долю закликала.
Цейоберіг в житті нас захистить.
ВЕДУЧИЙ 1.Подивіться на ці вишиванки, рушники, серветки, доріжки. Вони
вишиті руками наших бабусь і матерів. Як гарно вони оздоблені. Але це дуже кропітка
робота, це недоспані ночі, натруджені руки. В неї вкладено душу.
Пісня «На рушникові»
На рушникові в синім ранковій
Вишию рідне поліське село
Шовком зеленим, сосни та клени
І тополине крило.

Може неждано вітер весняний
Тебе покличе в незнанні краї
Візьмеш ти його в дальну дорогу
Ніби тривоги мої.

Десь там у лузі, років і друзів
Наобіцяють зозулі тобі.
Тільки усюди сниться будуть
Очі твої голубі.
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На рушникові в синім ранковій
Вишию все, що навкруг розцвіло
Хай нагадає зелен розмаєм
Рідне поліське село.
ВЕДУЧИЙ2. Уміли наші односельчани працювати, уміли і відпочивати. А пісні, які
гарні у нас у Вітковичах! Старі люди згадують: «Вийдеш було вечором на вулицю, а там
… . В одному кінці села, в другому кінці села звучить пісня … Любо душі слухати. Хутко
біжиш туди, бо душа співать хоче …» Послухайте, одну з пісень.

Пісня «Україночка»
Я україночка мала
Маринкою звуся
Я в Вітковичах живу
Дуже цим горжуся.

Я красива і струнка
Карі очі маю
Я моторна і швидка
Як бджілка літаю.

І трудитись я люблю
Мамі помагаю
Я лінивих не люблю
Завжди їх впізнаю.

Люблю музику, пісні
Люблю танцювати
Моя мрія у житті
Артисткою стати.
Учень 6.
З душі моєї ллється пісня,
Коли я бачуцю красу.
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Їївідлуннянезабутнє
Для тебе в серці я несу.

Учень 7.
Для тебе рідне і єдине,
Моєполіськеєсело,
Бобільш такого в цілімсвіті
Нема, не буде й не було.

Учень 8.
Тут все навколоособливе:
І подихвітру, й шелест трав,
І тиха піснясолов’їна,
Яку ніхтоще не співав.

Учень 9.
Краситакої в цілімсвіті
Ти незнайдеш, як не шукай,
БоцеВІтковичі мої рідні,
Цемійєдинийрідний край.
ВЕДУЧИЙ 1. Вітковичі! Оспівані в піснях, оповиті легендами і переказами. Вони
завжди будуть символом добра, надії і сподівань.

ВЕДУЧИЙ 2.І куди б не закинула, в майбутньому, нас доля, згадка про рідне село
буде завжди з нами. Адже ми тут народились, вперше побачили світ, сповнений великих
див, зробили свої перші кроки, це земля батьків і дідів наших.
Учень 10.

Моєрідне село – світ дитинствачарівний,
Де дуб аж до неба, де безкраяріка.
Коженспогадпро тебе такийнеймовірний,
Кожна думка про тебе солодка й гірка.
Моєрідне село – щирабатьківська хата,
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Де знайомийдо болю коженкущик в саду,
Де зростаютьзі мною дерева крислаті...
Я до них із поклоном ще не раз підійду.
Учень 11.

Пахне рідне село тишиною лугів,
І роздоллям небес, і піснями гаїв,
І полями, де сонячне світить чоло,
І хлібом, і цвітом, і прадідом-дідом,
Гріє душу село, моє рідне село
Будить рідне село і зорю, і росу,
Я любов до землі все життя пронесу.
Все, що бачу навкруг – все в мені проросло,
І хлібом, і цвітом, і прадідом-дідом,
Гріє душу село, моє рідне село.
Пісня «Вітковичі, село моє»
Серед лісів, серед лугів,
Де річка Случ гойдається,
Моє село Вітковичі
В рясних льонах купається.
Вітковичі, село моє,
Село моє зоряне.

Давно закінчилась війна,
Та сльози вдів не висохли,
Бо двадцять два твоїх сини,
На обеліску вписані.
Вітковичі, село моє,
Село моє зоряне
І де б не був, в якім краю,
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Я звідусіль вертаюся.
Тобі я ріднеє село
Аж до землі вклоняюся.
Вітковичі, село моє,
Село моє зоряне.
Вітковичі, село моє,
Село моє зоряне.
ВЕДУЧИЙ 1. На цьому наш виховний захід закінчений.
ВЕДУЧИЙ 1. Дякуємо за увагу.
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ВИСНОВКИ
Соціально-економічний розвиток України та науково-технічний прогрес вимагають
більшої уваги суспільства до навчання й виховання молодого покоління та ролі в цьому
процесі школи.
Серед різноманітних форм виховної діяльності, які сприяють формуванню
загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління, особливе місце належить
краєзнавчо-туристичній роботі.
Краєзнавчо-туристичнадіяльність–
важливий
засіб
виховання
та
формування світогляду школярів. Туристські походи, подорожі та екскурсії розширюють
кругозір, дають можливість краще пізнати свій рідний край, знайомлять із визначними
пам’ятками історії і культури, природою своєї місцевості, звичаями, обрядами та
традиціями рідного народу. Вона посідає і ключове місце в національно-патріотичному,
екологічному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської
молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, конкурсах сприяє
вихованню в учнів національної самосвідомості та екологічної освідченості.
Пропонований методичний посібник містить багато важливих теоретичних
положень,
методичних
рекомендацій
і
практичних
порад
для
організації краєзнавчо-туристичної роботи в школі.

Члени гуртка «Мандрівник» біля Дуба Прадіда (жовтень, 2018 рік)
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