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Ліс з давніх-давен відіграє величезну роль у 

житті людини. Зайве нагадувати значення, яке 

відіграє лісове господарство для економіки 

держави, як і чинник величезного позитивного 

природного і екологічного впливу на навколишнє 

середовище. Ліс - це душа всієї планети. Його 

раціональне і розумне використання дарує 

людям тепло і затишок, а безконтрольна вирубка 

лісу несе в собі значні проблеми, які можуть 

торкнутися практично всіх. 

Люди, які професійно стоять на сторожі гармонії 

і порядку в лісовому господарстві, давно і 

справедливо заслуговують глибокої поваги і 

високого авторитету.  

В українському законодавстві День працівників 

лісу закріплений Указом Президента Україні від 

28 серпня 1993 року № 356/93 і святкується 

традиційно на третю неділю вересня. 



Зелені скарби України / С. А. Генсірук [та ін.] ; за 

ред. С. А. Генсірука. – Київ : Урожай, 1991. - 192 с. : 

фот., рис. 

У довідковому виданні 

розповідається про 

найцінніший дар природи - ліс, 

про його багатства, цілющі 

функції і значення в охороні 

навколишнього середовища; 

розкривається величезне 

значення лісу в житті людини, 

здатність істотно поліпшувати 

її стан здоров'я та 

самопочуття. Рекомендовано 

широкому колу читачів. 
 



Ліси Житомирщини : історико-екон. нарис / за ред. 

В. І. Ткачука. - Житомир : газ. "Житомирщина" : 

Журфонд, 1997. - 128 с.  

В книзі розповідається про 

багатогранну роль лісів 

Житомирщини. Наведені цікаві 

відомості з історії розвитку 

лісових промислів, формування 

лісогосподарського виробництва 

краю. Охарактеризовано 

сучасний стан лісів 

Житомирщини, розглянуто 

перспективи підвищення їх 

стійкості і продуктивності. 

Книга розрахована на широке 

коло природолюбів, фахівців 

лісового господарства і суміжних 

галузей економіки України. 

 



Литвак П. В. Скарби лісових екосистем Полісся / 

П. В. Литвак, П. Н. Таргонський, Ю. В. Бруцький ; 

за ред. П. В. Литвака ; Держ. агроекол. ун-т. - 

Житомир : Держ. агроеколог. ун-т, 2006. - 427 с. : 

табл.  

В книзі висвітлюється вплив 

екологічних факторів на 

фітобіологічний потенціал харчових 

та інших ресурсів лісових екосистем 

Полісся України. Значна увага 

приділяється шляхам 

раціонального, ощадливого 

використання, збереження 

біологічного різноманіття лісових 

екосистем, збільшення лісистості 

території, відтворення та охорони 

лісових скарбів Житомирщини. 

 



Природно-заповідний фонд Житомирської області : 

довідник / за заг. ред. О. О. Орлова ; [О. О. Орлов та 

ін.]. - Новоград-Волин. : НОВОград, 2015. - 403 с. : іл. 

кольор.  

Даний довідник складено на 

основі власних експедиційних 

досліджень, які автори 

проводили в об'єктах природно-

заповідного фонду ПЗФ 

Житомирської області протягом 

27-ми років (1987-2013 рр.), а 

також на основі літературних 

даних стосовно об'єктів ПЗФ 

області. Значна увага в тексті 

приділена ландшафтам, 

рослинному та тваринному світу 

кожного з об'єктів ПЗФ, а також 

рідкісним видам флори і фауни. 



  

Рябчук В. П. Дари лісу: довідник / В. П. Рябчук. — 

Львів: Світ, 1991. – 168 с. – іл., табл.  

Автор цієї книги запрошує читача 

познайомитися з лікарськими, 

технічними і харчовими 

трав’янистими та деревно-

чагарниковими рослинами, методами 

їх заготівлі та зберігання. Приводяться 

кулінарні, медичні, косметичні 

рецепти. Характеризуються гриби, їх 

використання в повсякденному побуті. 

Описується система догляду за 

пасіками і продукція бджільництва 

(віск, мед, прополіс, тощо). 

Розповідається про техніку і 

технологію добування деревних соків, 

їх застосування.  

Рекомендовано широкому колу 

читачів. 



Вакулюк П. Г. Оповіді про дерева / П. Г. Вакулюк. – 

Київ : Урожай, 1991. – 296 с. : іл. 

У цікавій формі розповідається 

про особливості основних 

деревних порід, які ростуть на 

території нашої країни, їх 

використання і значення. При 

цьому оповіді супроводжуються 

народними міфами і легендами. 

Видання рекомендовано 

широкому колу читачів. 



Литвак П. В. Дендрологія : навч. посіб. /                 

П. В. Литвак, В. І. Ткачук ; за ред. П. В. Литвака ; М-

во аграр. політики України, Держ. ком. ліс. госп-ва 

України, Держ. агроекол. ун-т. - Житомир : Полісся, 

2002. - 337, [1] с. : рис. 

Розглянуто основи 

фітобіології та екології 

деревних порід, поняття 

про вид рослин і його 

ареал, географічне 

поширення і таксономію 

деревних рослин. 

Приведено лісоутворюючі 

рослини та інтродуценти, 

які є перспективними для 

лісовідновлення і 

озеленення населених 

пунктів.  



Генсірук С. А. Ліси - багатство і окраса землі /      

С. А. Генсірук - Київ : Наук. думка, 1980. - 211 с. : 

табл., кольор. фот.  

Ліси – неоціненне багатство 

планети, надзвичайно 

важливий природний 

фактор, який підтримує 

екологічну рівновагу. 

Значну увагу приділено 

стану лісових багатств в 

Україні, заходам охорони та 

раціонального 

використання лісових 

ресурсів, розвитку 

заповідників. 

Рекомендовано науковим 

співробітникам, лісівникам 

та широкому колу читачів. 



Дари лісів : [довідник] / Ю. Я. Єлін [та ін.]. - 4-те 

вид., доп. і переробл. - Київ : Урожай, 1987. - 304 

с. : табл., іл. кольор.  

Книга присвячена 

характеристиці дикорослих 

лікарських, харчових, 

медоносних, отруйних, 

декоративних та інших рослин 

лісів України, а також грибів - 

їстівних, отруйних. Видання 

рекомендовано широкому колу 

читачів. 

 



Козак В. Гриби України / Василь Козак. - Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2011. - 175, [1] с. : фот. 

кольор. 

У книзі подано загальне поняття 

про гриби: їх будову, 

розмноження, екологію. Вміщені 

кольорові ілюстрації та 

наведений короткий опис 

найбільш поширених грибів 

України. Розглянуті питання 

значення грибів в житті лісу та 

їх охорони. Багато уваги 

приділено переробці грибів та 

грибній кулінарії. 

 



 

Дудка І. О. Гриби в природі та житті людини : 

наук.-попул. посіб. / І. О. Дудка, С. П. Вассер. – 

Київ : Наук. думка, 1980. - 168 с. : іл. кольор. 

Світ грибів надзвичайно 

різноманітний. Гриби - 

велика група нижчих 

рослин, що налічує близько 

100 тис. видів. Автори досить 

майстерно, стисло подають 

матеріал, котрий ще більше 

приваблює завдяки вдало 

підібраним кольоровим та 

чорно-білим ілюстраціям. 

Видання зацікавить усіх, хто 

захоплюється чарівним 

світом лісів, луків, степів. 

  



Марченко А. Б. Лісова ентомологія : навч.-метод. 

посіб. для студентів / [авт.-уклад. А. Б. Марченко] ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Київ : [КНТ], 2015. - 132 
[1] с. : мал. 

У посібнику представлено 

морфологію, анатомію, 

біологію розмноження та 

розвитку, екологію 

систематику комах, викладено 

діагностичні ознаки та 

розповсюдження 

найважливіших видів 

шкідливих комах лісу, дані 

щодо їх біології, екології. 

 



Гамаюнова С. Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу / 

С. Г. Гамаюнова. – Х. : Основа, 2003. – 128 с. – 

(Серія «Бібліотека журналу «Біологія»; Вип. 4.) 

У посібнику представлено 

матеріали, необхідні для 

проведення весняних, літніх 

та осінніх ентомологічних 

екскурсій у лісі. Матеріали 

також можна 

використовувати на уроках 

біології. Рекомендовано 

вчителям біології 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

  



Кохно М. А. Життя лісу. Екологія та 

лісорозведення / М. А. Кохно, М. Ф. Каплуненко. – 

Київ : Рад. шк., 1974. – 143 с. : мал., табл. 

У книжці розповідається про 

значення лісу в природі й 

житті людини. 

Розкривається взаємозв'язок 

у лісовому угрупуванні 

ґрунту, атмосфери, клімату, 

рослин і тварин. 

Розглядаються питання 

відновлення лісів, догляду за 

ними і використання. 

Підкреслюється значення 

охорони лісу. 

 



До зустрічі в Бібліотеці Житомирського 
державного університету імені Івана Франка



Віртуальну виставку підготувала бібліотекар 
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