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Мета:  

 Ознайомити учнів з історією Чорного лісу, його рослинним і тваринним 

світом, формувати інтерес до вивчення об’єктів та явищ природи шляхом 

повідомлення цікавої інформації про рослини та тварин. 

 Коригувати процеси сприйняття, розвивати увагу, пам'ять та мислення. 

Розвивати пізнавальний інтерес  до природи рідного краю.  

 Виховувати небайдужу людину, майбутнього господаря своєї землі; 

виховувати любов і бережливе ставлення до природи своєї місцевості, 

культуру праці, поведінки, мовлення. 

 

Форма проведення: заочна подорож. 

 

Обладнання: Фізична карта Кіровоградщини, таблиці з представниками 

рослинного і тваринного світу Чорного лісу, відео «Чорний ліс», 

мультимедійна презентація в форматі РР, гербарій рослин. 

 

Цільова аудиторія: учні 6, 7-х та 8 спеціальних класів. 

 

Хід заходу 

 

І. Організаційний етап. Вступне слово  
– Шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про наш рідний край - Знам’янщину - 

і її перлину Чорний ліс. 

Я надумав малювати ліс,  

що з дитинства марився мені,  

Трави і дерева переніс –  

Хай собі цвітуть на полотні.  

 

 

Вистачало віття і землі,  

сонце через просіку ішло, –  

і цвіло на лісовому тлі,  

і лягало на людське чоло...  

Сонце, небо,  трави  і земля –  

зайвого нічого не було. 

Анатолій Таран  

Так, прекрасна земля Знам’янська. Прекрасна своїми безкраїми хлібними 

степами, голубими ставками, яблуневими садками, молодими гаями і, звичайно ж, 

своїм задумливим Чорним лісом. 

Саме до нього ми і здійснимо заочну подорож. Ви переконаєтесь, що і взимку ліс 

такий же гарний, як і восени, навесні, чи влітку. 

Все покину і прийду до тебе,  

І ми підем у зелений ліс,  

І нічого більше нам не треба,  

Крім ялинок, сосен і беріз.  

 

Ще, звичайно, стрінемось з дубами,  

Вони радо привітають нас,  

Пошумлять у нас над головами,  

Знімуть кривди, гіркоту образ.  



Під час нашої подорожі ми здійснимо зупинки на таких станціях: «Географічна», 

«Історична», «Рослинна», «Тваринна», «Заповідна». Між станціями будуть розваги - 

веселинки. 

 

ІІ. Основна частина.  
 

Станція «Географічна» 
Чорний ліс - цінний лісовий масив в Знам’янському і Олександрійському 

районах Кіровоградської області. Розташований в південній правобережній смузі 

лісостепу на кордоні із степовою зоною, на сильно порізаному байраками березі 

річки Інгулець, а його південно-західна частина – на вузькому на вузькому 

рівнинному водорозділі річок Інгулець і Інгул. Ґрунти масиву – чорні лісові 

суглинки, типові чорноземи. Площа – 7,4 тисяч гектарів, в тому числі покриті 

лісом – 6,9 тисяч га. Чорний ліс належить до дубово-грабових лісів. Природа тут 

первозданна і дуже красива, особливо навесні. Мальовничо і якось по-казковому 

виглядають величезні реліктові дерева та напівзатоплені корчі, благополучно 

окуповані місцевими рослинами. У давні часи тут був степ, який згодом поглинули 

Чорний ліс і болото. 

Деякі ділянки лісу - суцільна буйна рослинність гігантських розмірів. Тільки 

динозаврів не вистачає, зате удосталь водяться дикі кабани, зайці, лисиці та інша 

живність. Крони дерев настільки близько розташовані одна до одної, що утворюють 

щільний шатер, який не пропускає сонячне світло. 

 

Станція «Історична» 
Оспіваний в народних піснях і думах, Чорний ліс був свідком багатьох подій в 

історії нашої держави.  

Науковці певні: особливої уваги потребують культурні та історичні пам’ятки. 

Адже є тут і кургани, насипані скіфами у степу, які згодом поросли лісом, і давні 

оборонні земляні вали, що простяглися півколом на багато кілометрів. У ході 

археологічних розкопок, що проводилися неподалік від Чорного озера в 1949 році, 

були виявлені залишки городища чорноліської культури та 265 стародавніх курганів 

(ІІІ століття до н. е.). Це свідчить про те, що людина освоювала цю місцевість 

здавна. 

У давнину цим лісом проходив «чорний шлях», по якому татари здійснювали 

напади на Україну. З цим лісом пов’язано багато народних легенд.Ця територія 

входила до складу Запорізької січі. 

У минулому територія Чорного лісу простягалася на сотні кілометрів та займала 

набагато більшу площу, ніж сьогодні. Деревина, видобута в цих лісах, йшла на 



будівництво кораблів Чорноморського флоту та міста Єлисаветграда (стара назва 

Кіровограда).  

Чорний ліс - ліс–воїн. У роки громадянської війни в  його хащах базувалися 

загони червоноармійців. В роки Великої Вітчизняної війни пролягали партизанські 

стежки. Народні месники громили німецькі тили і штаби у Знам’янці та Кіровограді, 

обстрілювали ворожі обози та ешелони, здійснювали сміливі диверсії на прилеглих 

залізничних станціях. 

На окраїні Чорного лісу розміщене Військове кладовище. 9 грудня учні нашої 

школи теж вшановують пам’ять загиблих героїв. 

 

Станція «Флора» 
Цвітуть конвалії 

Цвітуть конвалії чудові, 

 А вранці квіти у росі. 

 Уся земля в п’янкій обнові, 

 В бентежній, трепетній красі. 

 То ж зупинися на хвилину, 

 Поглянь на небо голубе, 

 На землю, в радісну годину, 

 Хай зачарує це тебе. 

 І хай краса не відпускає, 

 А будить світлі почуття. 

 І хай твоя душа співає 

 Усе життя, усе життя. 

 Цвітуть конвалії духмяні — 

 Привіт чарівної весни. 

 А дні від сонечка рум’яні... 

 А ніч несе солодкі сни.. 

Як зелені списи, 

 з вогкої землі 

 виткнулися в лісі 

 проліски малі 

 

Чорний ліс славиться своїми деревними породами. 90% площі лісу займає дуб. 

Рід дубів налічує 600 видів. У Чорному лісі їх  зустрічається близько 10. Але 

основна лісоутворююча порода дуб черешчатий, або звичайний, найбільш 

поширений на Україні. Він  зацвітає на 20-50 році життя. Його плоди – жолуді. У 

Чорному лісі чимало посадок дубів, які мають дуже цінну деревину-міцну, з гарним 

малюнком і забарвленням, стійку проти гниття. Так звані «плюсові» дерева 

охороняються законом, на них складають спеціальні паспорти: із цих дубів 

збирають жолуді і відправляють їх у лісорозсадники. 

Можна зустріти у лісі дуби: старезні, у 2-3 обхвати. Подекуди вони ростуть 

рядами, причому на незначній відстані один від одного. Висотою сягають до 30 м. Є 

дуби, вік яких становить 300-400 років. Їх оголошено пам’ятками природи і взято 

під охорону. 

Крім дубів у Чорному лісі ростуть: ясен, граб, липа, глід, береза, вільха. 

Вікова структура дерев має такий вигляд: 

 Молодняк(30-40 років)-34% 



 Середньовікові(50-80років)-61% 

 Стиглі(80 і більше років)-3% 

За якістю високостовбурного дуба Чорний ліс-один з найбагатших лісів України. 

Багато видів рослин, які ростуть на території Чорного лісу, є рідкісними та 

нетиповими для центральної України і півдня лісостепу (бересклет низький, вахта 

трилиста, осока парвська, грушанка круглолиста, в’язіль витончений) 

 

Ліс — це диво, ліс — це казка.  

 То ж ходімо в ліс, будь ласка.  

 В лісі є кущі і квіти,  

 В нім сплели дерева віти.  

 Трави, ягоди й грибочки,  

 В нім чарівні є куточки.  

 

Хвилинка – цікавинка 
Конкурс «Художники» 

По 2 учні на дошці повинні намалювати      

 Листя дуба і клена 

 Плоди дуба 

 Квіти проліска 

Багато різних квітів у Чорному лісі. Найбільш відомі – проліски, які занесені до 

Червоної книги. Рослини: в’яз, осока, реліктовий бересклет низький, аконіт Бессера. 

 

В цім рослиннім царстві, діти,  

 Для звіряток стіл накритий.  

 Ягоди, плоди і віти,  

 Є ще й листя соковите.  

 В нашім лісі є лисичка,  

 Зайчик, білка невеличка,  

 Вовк, їжак, бобер, кабан,  

 А в старім дуплі — кажан.  

 

Фізкультхвилинка  

 Діти лісом мандрували 

  і дерева рахували: 

  раз — смерека, два — модрина, 

  три — гіллям кива ялина, 

  а чотири — дуб розлогий, 

 п’ять — то ясен край дороги. 

 Шість — то клен, а сім — осика, 

 вісім — липа невелика, 

 дев’ять — граб,  десять — 

тополя. 

 Ліс минув,  дістались поля. 

 Леся Вознюк 

 



Станція «Фауна» 
А я у гай ходила. 

 

 А я у гай ходила 

 по квітку  ось яку! 

 А там, дерева- люлі, 

 і все отак зозулі: ку-ку! 

 

Я зайчика зустріла, 

дрімав він на горбку. 

Була б його спіймала -   

зозуля ізлякала: 

 ку-ку! 

 П. Тичина. 

 

Тваринний світ Чорного лісу дуже різноманітний. 

Найбільш поширені такі звірі:зайці, дикі кабани, косулі, лисиці, гадюки. 

Можна зустріти: лося, оленя, борсука, куницю європейську і сибірську козулі. 

Рідкісні тварини: уссурійські єнотовидні собаки, мишоїд, змієїд, яструб-тювік, 

орли, соколи. 

Зниклі тварини: бурий ведмідь (200 років тому), хохуля (цінний хутровий звір) 

Ліс — це диво, ліс — це казка.  

То ж заходьте в ліс, будь ласка,  

Але завжди пам’ятайте:  

Диво-ліс охороняйте! 

 

Загадки про мешканців Чорного лісу 
 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук — 

лине лісом перегук. 

Телеграми всім завзято 

відправляє з пошти …       (Дятел). 

 

До пухнастого хвоста 

личить шубка їй руда. 

Як рушає полювати, 

не виходить зайчик з хати. (Лисиця) 

 

Диба-диба у лісок 

кожушок із голочок. 

На нім — яблучко, грибочки, 

золотистії листочки. (Їжак) 

 

Хвіст куценький, довгі вуха, 

має в шафі два кожухи. 

Влітку одягає сірий, 

ну а взимку — теплий білий. 

(Зайчик) 

 

Рудий м’ячик вправно скаче 

з гілочки на гілку. 

— То не м’ячик, — кажуть діти, — 

ми впізнали … (білку). 

 

Клишоногий, волохатий, 

влітку спритний та завзятий, 

ну а взимку, лежебока, 

у барлозі гріє боки. (Ведмідь) 



 

Вдалині посеред ночі 

засвітились хижі очі. 

Від його пісень у звірів 

морозець біжить по шкірі. (Вовк) 

 

Білосніжні китиці 

серед листя світяться. 

Їх духмяний запах, друзі, 

розливавсь по всій окрузі. (Акація) 

 

Уночі гуляє,  

а в день спочиває, 

Має круглі очі,  

бачить серед ночі. (Сова) 

 

Вірно лісу я служу, 

І дерева стережу, 

Дзьоб міцний і гострий маю, 

Шкідників ним здобуваю.  (Дятел) 

 

Сам вечірньої години 

Заховався в кущ калини, – 

Та на дудочку одну 

Грає пісню чарівну. (Соловей) 

 

Хто гнізда свого не має, 

Яйця іншим підкидає? 

Та у лісі в холодку 

Все кує: Ку-ку! Ку-ку! (Зозуля) 

 

Вісім лапок працьовитих 

вміють сіточку зробити, 

між гілок прилаштувати 

та на мушок полювати. (Павук) 

 

Заповзята трудівниця, 

Вона праці не боїться. 

Дуже сильна ця комаха 

Називається ...(Мураха) 

 

З жолудя він проростає, 

В кроні сил чимало має. 

Кабани плоди смакують, 

Люди міць його цінують. (Дуб) 

 

Наче сонечко на вітах, 

зацвіли пахучі квіти. 

Втішилась сім’я бджолина, — 

буде з медом вся родина. (Липа) 

 

Він на дубі виростає, 

Шапочку гарненьку має.  

З дуба в землю упаде 

І весною проросте. (Жолудь) 

 

Дерево росте крислате, 

листям різьбленим багате. 

Примостились під листочки 

в гарних шапочках  синочки. (Дуб) 

 

Станція «Заповідна» 
Заповідні території Чорного лісу 

На території Чорного лісу  створений в 1980 році ландшафтний заказник 

«Чорноліський», який займає площу 3491 га, розташований у кварталах №№ 1-118 

Богданівського лісництва Чорноліського лісгоспу у Знам'янському районі. Мета 

створення заказника-охорона одного із найбільших дубово-грабових масивів в 

лісостеповій зоні України. На території урвища Чорний ліс на дні глибокої 



балкизнаходиться болото, в центрі якого розміщене озеро Берестувате. Це 

найпівденніше сфагнове болото на території України. Разом із озером  болото 

займає площу 16 га. На берегах болота ростуть вербасиза, вільха клейка, береза 

пухнаста, осока, росянка. Із 1975 року болото є гідрологічним пам’ятником природи 

під іменем  «Болото Чорний ліс».Воно покрито сфагнумом - особливим видом 

торф'яного моху, папороттю, лишайниками, хвощами, орхідеями, комахоїдними 

росичками, очеретом та іншою рослинністю 

У заказнику зростають 12 видів червонокнижних рослин, близько 20 регіонально 

рідкісних видів флори та 6 типів фітоценозів з переліку Зеленої книги України. 

«Чорний ліс» відомий і як осередок поширення низки рідкісних видів тварин, 

зокрема 25 видів з переліку Червоної книги України.     

Чорне озеро - загадка і диво природи. Це найзагадковіше та найтаємничіше озеро 

не тільки в Кіровоградській області, але й в усій Україні. Загадкове - більшою мірою 

тому, що воно й досі до кінця не вивчене. 

 Приблизна площа болота «Чорний ліс» разом з озером Берестоватим - близько 

16 га (з яких заповідними вважаються лише два гектари). Визначити більш точні 

межі досить проблематично. Досі залишається загадкою і глибина озера. Всі спроби 

виміряти глибину Чорного озера не були успішними, оскільки через кілька шарів 

торфу, що скупчувався у водоймі протягом століть, озеро має не одне дно. Дістатися 

до «справжнього» дна ще нікому не вдавалося. Тому і вважають Чорне озеро 

бездонним. Купатися в ньому заборонено. Вода у водоймі залишається холодною 

цілий рік - і взимку, і влітку. У сильну спеку Чорне озеро трохи прогрівається на 

глибину до метра. Навіть у сильні морози Чорне озеро не замерзає. Єдиний вид риб, 

який здатний вижити в таких умовах, - земляний карась (різновид сріблястого 

карася). Цей унікальний вид риб живе тільки в Чорному озері у Кіровоградській 

області. Неодноразові спроби населити озеро іншими видами риб були приречені на 

невдачу. 

Доцент кафедри географії та геоекології Кіровоградського педуніверситету 

Валентина Мирза–Сіденко каже: на території Чорного лісу є унікальний кизилово–

дубовий масив, який становить цінність не лише для України. І взагалі, згідно з 

міжнародною програмою ІРА, територію Чорного лісу в Кіровоградській області 

віднесено до однієї з восьми найбільш цінних у Європі ботанічних територій. Тут же 

збережено повний комплекс льодовикового рельєфу 

 

ІІІ. Заключний етап. 
Ось і закінчилась наша подорож до Чорного лісу. Звичайно, не про всі перлини 

Чорного лісу ми дізналися, не все вдалося охопити. Але хочеться вірити, що ваші 

знання про рідний край розширилися. 



«Знання рідного краю підносить і звеличує людину, розширює її світогляд, 

служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями нинішніми і 

прийдешніми» - говориться  у зверненні Всеукраїнського з’їзду краєзнавців до всіх, 

хто закоханий у рідний край,шанує його минуле і вірить у його майбутнє 

 

От і все… Повернемось додому,  

І насуне буднів сірий плин.  

Та журбу розвіять, побороти втому  

Підем знов до сосен і калин. 

 

Іван Коваленко  

 

  



Додаток 1 

Фрагмент топографічної карти Знам’янського району 

 

 


