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Вже у середині ХІХ століття особливо відчутною 
була в Галичині потреба у фахівцях лісового госпо-
дарства для організації роботи 
надлісництв та лісових управ (за-
рядів). У повітових староствах 
з’явилися посади „лісових комі-
сарів“, які мали здійснювати зага-
льний нагляд за лісокористуван-
ням та веденням лісового госпо-
дарства на землях всіх форм вла-
сності – державної, церковної, 
приватної тощо. На той час у Га-
личині було розпочато проведен-
ня масової інвентаризації лісів, 
зокрема, їх таксацію за класами 
віку, встановлення річного розмі-
ру лісокористування та складання 
перспективних проектів ведення 
лісового господарства [3]. Ці за-
вдання могли виконувати лише 
спеціалісти належної кваліфікації. 

Тому, ще у 1856 році у Ріль-
ничій, а згодом у Вищій рільничій 
школі, в Дублянах, поблизу 
м. Львова, було започатковано 
вивчення „енциклопедії лісівниц-
тва“ як окремого предмету [19]. 
Першим його викладав відомий на той час лісівник, 
член Галицького лісового товариства, доцент Ян Ге-
бенстрайт, а далі – професор Владислав Тинецький та 
доцент Броніслав Липинський [2]. 

На основі започаткованого курсу енциклопедії лі-
сівництва у рільничій школі з ініціативи голови лісо-
вої секції Галицького господарського товариства Ген-
ріха Стшелецького у 1874 р. у Львові було створено 
Крайову школу лісового господарства. Куратором цієї 
школи був призначений великий меценат, фундатор 
природнчого музею у Львові граф Володимир Діду-
шицький. Незабаром школа отримала статус Вищої 

лісової школи. Початково вона знаходилися на 
вул. Св. Миколая (сьогодні вул. Грушевського) побли-

зу будівлі університету. Пізніше 
вона увійшла до складу Політех-
нічної вищої школи у Львові 
(Technische Hochschule) і вже у 
1888 р. називалася кафедрою рі-
льничо-лісової спеціальності [5]. 
У 1882 р. для школи було куплено 
будинок з великим садом на то-
дішній околиці м. Львова по вул. 
Св. Марка. Сьогодні це вулиця 
Ольги Кобилянської [8].  

Першим директором згаданої 
лісової школи був Генріх Стше-
лецький. Він працював у ній до 
1892 року. Своє творче життя він 
присвятив вихованню молодого 
покоління лісівників та дослі-
дженням лісів й лісового госпо-
дарства  Галичини. Рільничо-
лісовою кафедрою завідував 
професор В. Тинецький, а потім –  
професори Я. Дем’яновський та 
С. Соколовський.  Поряд з ними 
працювали й інші видатні осо-
бистості – професори Б. Блоць-

кий, Б. Липинський, Е. Станецький, О. Козіковський, 
В. Шафер, М. Малачинський, М. Янечко, Ш. В’єрдак 
та ін. Це були високоосвічені люди й професіонали лі-
сової справи, які отримали класичну і спеціальну осві-
ти у відомих університетах Європи.  

Станіслав Соколовський розпочав роботу у Кра-
йовій школі лісового господарства у Львові з 1897 р. 
на посаді професора-адюнкта. З 1904 р., вже у Вищій 
лісовій школі у Львові, був професором лісівництва, а 
з 1913 до 1919 р. – директором цієї школи. Він ініцію-
вав створення дендрарію у Винниках біля Львова [16]. 
У 1912 р. вийшло друком у світ перше видання його 
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фундаментального підручника з лісівництва „Hodowla 
lasu“. В цей період він опублікував багато наукових 
статей з різних актуальних питань лісівництва. 

Наукову основу молодої лісівничої школи скла-
дав доробок природничих та лісівничих шкіл Вар-
шавського, Львівського, Краків-
ського, Празького та Віденського 
університетів, який узагальнено у 
бібліографічній праці проф. К.А. 
Малиновського [4]. Сприяли фо-
рмуванню широкого світогляду 
лісівників монографічні праці 
В.Поля [12, 13, 14] та Г. Червін-
ського [9], у яких подано перші 
узагальнення про стан лісового 
покриву. Визначну роль у форму-
ванні регіональної лісівничої нау-
ки відіграв спеціалізований дру-
кований часопис лісової та мис-
ливської науки „Sylwan“, який 
був заснований у 1820 р. [17], а 
також діяльність лісової секції Га-
лицького господарського товарис-
тва [20], пізніше – Галицького лі-
сового товариства [18]. Воно не 
лише об’єднувало творчі сили лі-
сівників, але й організовувало на-
укові конференції і екскурсії [15]. 
Підсумовуючи досягнення вче-
них-лісівників Львова за період 
до Першої світової війни (табл. 1), 
слід відзначити, що вже тоді було 
закладено фундаментальні наукові основи лісознав-
ства та значною мірою розроблено прикладні питання 
лісівництва.  

З 1919 до 1944 р. лісівничі науки викладали кафед-
ри рільничо-лісового факультету Львівської Політех-

ніки [2], які очолювали відомі професори: Ш. Вьєрдак 
– кафедру ботаніки лісу, О. Козіковський – захисту лі-
су і лісової ентомології, К. Сухецький – лісівництва, 
В. Рошковський і Ц. Кохановський – використання лі-
су і лісового госпоцарства, С. Губицький  - лісової ін-

женерії, Ляденберг – лісовпоряд-
кування.  

Слід окремо відзначити, що 
велике значення на становлення 
високого наукового рівня львів-
ської школи лісівництва цього 
періоду мала фундаментальна 
узагальнююча монографія Яна 
Міклашевського „Ліси і лісівниц-
тво Польщі“[11]. Саме у цей пері-
од були опубліковані фундамен-
тальні підручники та монографії з 
ентомології та охорони лісу, лісо-
вих культур, лісової таксації, еко-
логії рослин. Наважливіші праці 
учених-лісівників Львівської шко-
ли цього часу наведено у табл. 1. 

Професор Станіслав Соко-
ловський у цей час у Львові не 
працював. Він   у 1919 р. переїхав 
до Кракова, де був професором 
Ягельонського університету, а та-
кож редактором журналу „Syl-
wan“. З 1930 р. став членом Поль-
ської академії наук. Проте, він пі-
дтримував творчі контакти з 
Львівськими лісівниками. Завдяки 

їм у 1930 р. було надруковано у Львові третє видання 
його фундаментального підручника з лісівництва 
„Hodowla lasu“, у якому було представлено основні 
розділи сучасного лісознавства та лісівництва, а також 
штучного лісорозведення.  

Таблиця 1 
Найважливіші праці вчених Львівської лісівничої школи ХІХ та першої половини ХХ ст. 
Опубліковані до Першої світової війни Опубліковані у період 1919–1939 рр. 
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Заслуговує уваги його глибоке опрацювання по-
чатків лісової типології та фітоценології. Актуальними 
для сьогодення є його ідеї стосовно необхідності виді-
лення „перехідних“ та „довготривалих“ типів лісу. 
Слід відзначити, що професор С. Соколовський доволі 
детально опрацював питання біології та екології мі-
шаних лісів. До речі, він вважав 
соснові ліси з рясним піднамето-
вим поширенням ялиці білої „пе-
рехідним“ типом лісу, який пря-
мує до формування природних 
ялицевих деревостанів. Зараз такі 
лісові природні комплекси широ-
ко представлені на Розточчі на 
території Польщі. Подібні явища 
зараз  спостерігаються і у нас на 
височинах Передкарпаття у буко-
вих та дубових деревостанах. 
Звичайно, будучи високоосвіче-
ним спеціалістом, він підтриму-
вав тісний творчий контакт з усі-
ма лісівничими школами світу. 
Йому були відомі праці А. Каян-
дера, А. Крюденера, І. Гуторови-
ча, Г. Морозова та ін. Свої теоре-
тичні узагальнення він будував на 
критичному аналізі їх наукової 
спадщини. 

У роки війни на посаді доце-
нта кафедри лісівництва Львівсь-
кої політехніки працював Андрій 
Пясецький, який мав на той час великий досвід прак-
тичної роботи. Він його узагальнив, опублікувавши  
надзвичайно цінну роботу з екологічних засад лісової 
типології [6]. Подиву гідний високий науковий рівень 
цієї роботи. Автор проаналізував існуючу спадщину 
наукових праць еколого-лісівничого змісту і, спираю-
чись на праці П.С. Погребняка та В.М. Сукачова, а та-
кож відомої плеяди польських та західно-євро-
пейських вчених, дійшов дуже прогресивного на той 
час висновку про те, що „ґенеза лісостанів“, або „про-
блема утворення теперішніх лісостанів на дослід-
жуваних ділянках типів лісу є одна з основних для ро-
зуміння їхньої біології та розвоєвої динаміки“. На 
жаль, ця без сумніву надзвичайно сучасна концепція 
динамічної екології поки що не знайшла подальшого 
розвитку у вітчизняному лісівництві.  

Після Другої світової війни у Львівському полі-
технічному інституті було утворено окремо лісовий та 
сільськогосподарський факультети. У 1945-1946 рр. 
кафедрою лісівництва у цьому учбовому закладі керу-
вав (за сумісництвом) П.С. Погребняк, а з 1946р. – до-
цент М.М. Горшенін.  

На базі цих факультетів у 1947 р. було створено 
Львівський сільськогосподарський інститут, де кафед-
ра лісівництва продовжувала функціонувати у складі 
лісогосподарського факультету. У різні роки її очолю-
вали: доцент Ф.І. Волков (1949-1950 рр.), доцент 
Г.Л. Тишкевич (1950–1952 р.р.) та доцент О.І. Квіцін-
ський (1952–1954 рр.). 

Львівський лісотехнічний інститут було організо-
вано у 1945 р. Тоді у його структурі були лише лісоі-

нженерний та інженерно-економічний факультети. Пі-
зніше, з 1949 р., тут було відкрито нові факультети – 
механічної технології деревини та лісогосподарський. 
Початково тут діяли лише дві кафедри лісогосподар-
ського спрямування – кафедра ботаніки і ґрунтознавс-
тва, яку очолював доцент М.І. Мельник, і кафедра лі-

сівництва, таксації і геодезії на 
чолі з доцентом Ф.І. Волковим 
[8]. У 1953 р. директором Львів-
ського лісотехнічного інституту 
був призначений кандидат біоло-
гічних наук доцент Ю.Д. Третяк – 
відомий спеціаліст-лісознавець, 
який раніше очолював кафедру 
дендрології у Львівському сільсь-
когосподарському інституті. У 
1954 р. до Львівського лісотехні-
чного інституту було переведено ї 
лісогосподарський факультет з 
Львівського сільськогосподарсь-
кого інституту.  

У повоєнний період, аж до 
1980 р. на лісогосподарському фа-
культеті і, зокрема, на кафедрі лі-
сівництва формувались, зростали 
та віддано працювали такі відомі 
вчені, як Т.М. Бродович, К.А. Та-
таринов, С.В. Шевченко, Г.А. Хо-
дот, М.Г. Осмола, В.С. Пешко, 
З.Ю. Герушинський, Є.Г. Журав-
ська, А.І. Швиденко, В.П. Рябчук, 

Я.О. Сабан, М.І. Калінін, Г.Т. Криницький, М.П. Го-
рошко та ін. Протягом цього періоду ученими лісогос-
подарського факультету Львівського державного лісо-
технічного інституту було опубліковано ряд важливих 
наукових праць, зокрема 10 монографій (табл. 2).  

Наукова школа кафедри лісівництва у період з 
1954 до 1980 рр. була керована заслуженим діячем на-
уки і техніки УРСР М.М. Горшеніним. Вона займалася 
проблемами підвищення продуктивності та біологіч-
ної стійкості лісових екосистем, а також розробкою 
ефективних способів рубань головного користування 
у букових деревостанах Українських Карпат. Профе-
сор М.М. Горшенін опублікував 7 монографій, 2 під-
ручники, підготував 6 докторів та 14 кандидатів наук. 

З 1980 до 1983 р. обов’язки завідувача кафедри 
лісівництва виконував доцент Л.І. Половніков, а з 
1983 до 1988 р. кафедру очолив доцент В.П. Кучеря-
вий. У 1988 р. кафедру лісівництва об’єднали з кафед-
рою таксації, лісовпорядкування та геодезії. Завідува-
чем об’єднаної кафедри став доцент М.П. Горошко.  

У 1986 р. на кафедрі лісівництва розпочав роботу 
на посаді професора доктор сільськогосподарських 
наук Степан Антонович Генсирук, автор багатьох цін-
них наукових розробок та монографічних робіт. Про-
фесор С.А. Генсирук у 1992 р. видав монографію „Лі-
си України“, а у 1995 р. – „Історія лісівництва в Украї-
ні“. У 1993 р. йому було присвоєно почесне звання За-
служений діяч науки і техніки України. Творчій шлях 
та вагомий внесок цього вченого у вітчизняній освіті і 
науці висвітлено у спеціальній статті з нагоди його 80-
ти літнього ювілею [1]. 

 
Професор Миколай Горшенін 

(1904– 1988)  
завідувач кафедри лісівництва 

 з 1946 до 1980 р. 
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Таблиця 2 
Перелік найважливіших праць учених лісівників лісогосподарського факультету  

Львівського державного лісотехнічного інституту 
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У 1994 р. кафедру лісівництва було відновлено як 
окрему структурну одиницю лісогосподарського фа-
культету. Її очолив доктор біологічних наук професор 
Г.Т. Криницький, який плідно працює на цій посаді і 
зараз. Народився він 24 березня 1944 року у  с. Ріпки 
Горлицького району Краківського воєводства, що у 
Польщі. Під час сумнозвісної операції „Вісла“ його 
батьки були виселені з рідного краю і оселилися на 
Тернопільщині. Навчався майбутній вчений у Львів-
ському лісотехнічному інституті, який закінчив у 1969 
р. Далі працював та навчався в аспірантурі при кафед-
рі лісівництва у професора М.М. Горшеніна. У 1976 р. 
захистив кандидатську дисертацію. Далі були роки 
творчого та професійного зростання. Уже у 1983 р. 
йому було довірено посаду завідувача кафедри де-
ндрології і деревинознавства, а у 1991 р. 
Г.Т. Криницького обрали деканом лісогосподарсь-
кого факультету. З 1994 р. і до цього часу він працює   
на посаді проректора з наукової  роботи   Львівського 
лісотехнічного інституту і завідує кафедрою лісівниц-
тва. Наукові праці Г.Т. Криницького присвячені 
дослідженню електрофізіологічних процесів у де-
ревних рослинах, розкриттю закономірностей сукце-
сійного розвитку молодняків на зрубах, вивченню фізі-
олого-біохімічних аспектів життєдіяльності деревних 
рослин, виявленню індивідуальних особливостей на-

сіннєношення дерев. Ним розроблені теоретичні і ме-
тодичні основи нового морфофізіологічного напрямку 
в лісовій  селекції, біоелектричний  метод дослідження 
життєвості дерев, опрацьована морфофізіологічна 
концепція триступеневого селекційного відбору дерев, 
розроблена шкала виявлення високопродуктивних де-
рев за фізіолого-біохімічними показниками. 

Г.Т. Криницьким розвинуто уявлення про моло-
дий ліс як незрівноважену систему, що швидко розви-
вається, а також описані системні принципи його 
структурно-функціональної організації. Вченим упер-
ше в умовах Львівського Розточчя проведені комплек-
сні морфофізіологічні дослідження росту і збережено-
сті географічних культур сосни звичайної, на площі 
200 га, а у Закарпатті і на Прикарпатті розпочато ін-
тродукцію ялиці великої – швидкорослої породи, що 
природно поширена у Північній Америці. 

Уже п’ятнадцять років професор Григорій Кри-
ницький вивчає пострадіаційні закономірності росту і 
розвитку деревних рослин в зоні відчуження Чорно-
бильської АЕС. На генетико-селекційній основі ним 
розроблено заходи щодо підвищення стійкості лісос-
танів на радіоактивно забруднених територіях. 

Професор Г.Т. Криницький опублікував більше 
200 наукових праць, в т. ч. дві монографії, шість преп-
ринтів, вісім брошур, підготував шість кандидатів на-
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ук, займається підготовкою докторантів. Уже дев’ять 
років він очолює спеціалізовану Вчену раду із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій є головою 
науково-методичної комісії Міністерства освіти і 
науки України за напрямом „Лісове та садово-паркове 
господарство“, членом експертної ради з харчової, 
легкої промисловості та сільсь-
кого господарства при Держав-
ній акредитаційній комісії Украї-
ни, членом редколегій низки нау-
кових журналів і збірників нау-
кових праць, віце-президентом Лі-
сівничої академії наук України.  

На даний час кафедра лісів-
ництва Українського державного 
лісотехнічного університету є ба-
зовою випускаючою кафедрою з 
спеціальностей ”Лісове господар-
ство” та  „Мисливське господарс-
тво” та веде підготовку фахівців 
трьох освітньо-кваліфікаційних 
рівнів: бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів. Структура кафедри 
включає чотири секції: лісівницт-
ва, фізіології деревних рослин, за-
хисту лісу, мисливствознавства. 

Кадровий потенціал кафедри 
у даний час включає 30 чоловік, з 
них 5 професорів, докторів наук, 
(Г.Т. Криницький, З.Ю. Герушин-
ський, В.Д. Бондаренко, П.Р.Третяк, Л.І. Копій),  10 
доцентів, кандидатів наук (Зарубенко Р.Г., Мазепа 
В.Г., Павлюк В.В., Гут Р.Т., Делеган І.В., Крамарець 
В.О., Заїка В.К., Харамбура Я.Й., Хоєцький П.Б., 
Ященко П.Т.), 4 старших викладачів та асистентів (Рі-
зун Е.М., Базюк І.В., Тереля І.В., Михайлів О.Б.), 
шість  осіб навчально-допоміжного персоналу, шість 
працівників науково-дослідного сектору. В останні 
роки вчене звання професора і доцента мали 80% ви-
кладачів, науковий ступінь доктора чи кандидата наук 
– 95%. Сім працівників кафедри – члени наукового то-
вариства ім. Т.Г. Шевченка та академіки і члени-
кореспонденти Лісівничої академії наук України. От-
же, загалом кафедра лісівництва має сьогодні потуж-
ний науково-педагогічний персонал, який успішно ви-
конує планові завдання і здатний вирішувати складні 
проблеми лісової галузі та лісової освіти. Викладачі і 
науковці кафедри активно працюють. Тому щорічний 
доробок значний, це щонайменше 40 назв опублікова-
них робіт, серед них монографії та навчальні посібни-
ки з грифом Міністерства освіти України. 

Навчальний процес на кафедрі забезпечено підру-
чниками, навчальними посібниками, конспектами ле-
кцій, методичними розробками, авторами яких є нау-
ково-педагогічні працівники кафедри. У навчальному 
процесі застосовуються активні методи навчання, 
елементи моделювання тощо. Для забезпечення на-
вчального процесу обладнані лабораторії лісівництва, 
фізіології рослин, захисту лісу. На секції мисливство-
знавства функціонує музей лісової фауни  та таксиде-
рмічна майстерня, в якій студенти освоюють мистецт-
во виготовлення чучел звірів та птахів. Лабораторії 

обладнані сучасним устаткуванням, гербарними зраз-
ками, навчально-методичними стендами. 

Наукова тематика кафедри зосереджена у пріори-
тетному напрямку розвитку науки і техніки України 
„Охорона навколишнього природного середовища”. 
Наукова новизна виконуваних робіт полягає у розроб-

ці лісівничо-фізіологічних основ 
відтворення  і збереження гено-
фонду лісоутворювальних порід 
заходу України, розробці науко-
вих основ природокористування 
та раціональному використанню 
лісотипологічних ресурсів в Укра-
їнських Карпатах. 

Наукові дослідження кафедри 
в останні роки присвячені 
розв’язанню проблем оптимізації 
лісистості у пограничних районах 
України, Польщі та Бєларусі, ви-
рощування високопродуктивних 
біологічно стійких насаджень на 
лісівничо-фізіологічній та генети-
ко-селекційній основі, безпечної 
системи ведення лісового госпо-
дарства у зоні відчуження Чорно-
бильської АЕС, підвищення про-
дуктивності лісів Карпат на типо-
логічнй основі, раціонального ви-
користання і відтворення ресурсів 
мисливської фауни, збереження і 

розбудови мережі лісових заповідних територій та їх 
біорізноманіття. 

Кафедра лісівництва підтримує активні зв’язки з 
провідними  науковими та освітними лісівничими 
центрами Європи, зокрема Польщі, Словакії, Росії, 
Німеччини, Швейцарії. Це і взаємні творчі візити, на-
укові конференції, стажування та навчання наших 
спеціалістів. 

Перспективи розвитку кафедри лісівництва вбача-
ються в активній участі у розв’язанні сучасних проблем 
реформування вітчизняного лісового господарства, ро-
зширення площі лісів та підвищення їх якості, а також 
використання цінних екологічних функцій лісових еко-
систем. Потребує модернізації і учбовий процес. Це 
стосується насамперед сучасних технологій викладання 
дисциплін з залученням засобів комп’ютерної та аудіо- 
відео техніки,  забезпечення сучасного світового  нау-
ково-теоретичного рівня викладання лісівничих дисци-
плін. Потребує подальшого розвитку і оригінальна нау-
кова спадщина є наслідком праці широкої плеяди уче-
них Львівської лісівничої школи. 
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