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СЛУХАЛИ:
Брижак Людмилу Михайлівну, завідувача відділу біології та методичної
роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, яка повідомила, що до обласного оргкомітету надійшло 13 робіт з
Кременчуцької, Карлівської, Зіньківської міських рад, Миргородського району,
3 закладів позашкільної освіти (Кременчуцького еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Миргородського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Шишацької філії Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді), Калашниківського навчальновиховного комплексу Мачухівської сільської ради, Нознам’янського навчальновиховного комплексу Піщанської селищної ради Кременчуцького району,
Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької
селищної ради Кременчуцького району. Всього в обласному етапі
Всеукраїнської трудової акції ,,Парад квітів біля школи” взяли участь 106
учнів.
Члени гуртка ,,Екофітодизай” Калашниківського навчально-виховного
комплексу Мачухівської сільської ради (керівник – Новоселецька Тамара
Іванівна, вчитель біології) продовжили працювати над проєктом завданнями
якого є:

- навчити дітей працювати на землі, створювати красу власними руками;
- здійснювати профорієнтаційну роботу, навчити дітей догляду за
декоративними рослинами;
- навчити добрати асортимент рослин на клумбі;
- навчитися складати проект квіткового оформлення;
- виховувати художній смак у доборі кольорів на клумбі.
Етапи реалізації:
- І етап ,,Моніторинг” – інвентаризація існуючих зелених насаджень.
- ІІ етап ,,Ландшафтний дизайн” – розробка проектів квітника.
- ІІІ етап ,,Шкільна теплиця” – підбір видового складу рослин, посів на
розсаду квіткових рослин.
- ІV етап ,,Учнівський зеленбуд” – створення квіткових композицій на
шкільних клумбах.
Членами гуртка було проведено інвентаризацію існуючих зелених
насаджень на території школи з урахуванням складу, віку, розмірів, стану і
характеру їх розміщення. Робота містить опис рослин. Розроблено проєкти
квітників: ,,Жар-птиця”, ,,Інь Янь”, ,,Квітковий фонтан”, ,,Вишиванка”,
,,Хоровод бегоній”, ,,Колеуси в срібній оправі”. В шкільній теплиці ними
вирощено розсаду лобелії, петунії, цинерарії, чорнобривців, герані, агератуму,
бегонії. В лютому наживцювали та висадили в розсадні стаканчики живці
різних сортів колеусів Блюме, бегонії великвітучої, хлорофітуму, сеткреазії
пурпурової.
Вихованців гуртка зацікавило мистецтво, коли за допомогою спеціальних
ландшафтних прийомів отримують ,,живі” скульптури. Ними була створена
композиція ,,Жар-птиця”. Для формування голови, шиї, тулуба використали
спеціальну конструкцію з металевих прутів, використали чорнозем з соломою,
а зверху використали суміш вологого грунту з ,,Корневином” для кращого
укорінення рослин. Для декорування поверхні скульптури висадили рослини:
очиток, традесканцію Зебрину, сетреказію пурпурову. Хвіст квіткового птаха
висадили раніше, використавши рослини хлорофітуму біловолосого, цинерарії
приморської, сеткреказії пурпурової, петунії, чорнобривців. Протягом літа діти
доглядали за клумбами. Флористичний проект ,,Вишиванка”, виконаний із
чорнобривців і агератуму, відповідно жовтого та блакитного кольору, що
утворили хвилясту лінію. В утворених пустотах висаджено різнокольоровий
портулак. Для створення клумби ,,Інь Янь” було використано різноманітні
сорти колеусу Блюме. Цікавий квітник ,,Колеуси в срібній оправі” отримали від
поєднання колеусу Блюме та цинерарії. Ярусні міні-клумби ,,Хоровод бегоній”
та ,,Квітковий фонтан” отримали сформувавши коло зі скляних пляшок які
стали бордюрами. Коло засипали грунтом, створивши в середині ще два менші
по діаметру кола. Таким чином утворилося 3 яруси в яких висадили
різноманітні квіткові рослини: агератум, цинерарію, кислицю, очиток,
пеларгонію зональну, королівську, бегонію, портулак.
Робота над проєктом ,,Парад квітів біля школи” підтвердила, що завдяки
творчому підходу та наполегливій праці можна створити біля свого
навчального закладу справжнє диво.
Учнівський колектив Дейкалівського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради (керівник – Захарова
Ольга Василівна, заступник директора з виховної роботи) провів
інвентаризацію зелених насаджень на території навчального закладу, учні

ознайомилися з сучасними технологіями в галузі ландшафтного дизайну та
зеленої архітектури, новими видами і сортами декоративних культур. Гарною
традицією для закладу є висаджування випускниками кущів троянд, які
прикрашають центральну клумбу. Навесні 2021 року було висаджено іриси,
кольорова гама яких відтворює жовто-блакитний стяг України. Шляхом поділу
кущів було висаджено хосту та високорослі хризантеми. Робота містить велику
кількість фотографій рослин, які прикрашають заклад освіти.
Учні 6-Б класу Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Карлівської міської ради (керівник – Дузенко Алла Станіславівна, вчитель
біології) під час дослідницького етапу проаналізували зовнішній вигляд
існуючих квітників, вивчили структуру видового і сортового різноманіття
рослин на квітниках, склали графік цвітіння рослин. Конструкторський етап
заключався у розробці схеми висадження рослин, підборі рослин з урахуванням
дизайну, створення клумби в українському стилі, висадженні посадкового
матеріалу та постійним доглядом за ними. Під час практичної реалізації
проекту найбільше роботи припало на осінній період:
- збір насіння;
- впорядкування вже існуючих клумб та квітників;
- прибирання території закладу освіти;
- закладання алеї оцтових дерев (учні 5-А та 6-Б класу);
- пересаджування кімнатних рослин з відкритого грунту.
В планах на майбутнє – створення клумби безперервного цвітіння.
Вихованці гуртків Кременчуцького еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (керівники – Борщик Світлана Юріївна, Пушкаренко Ксенія
Олександрівна, керівники гуртків) дослідили рослини клумб та створили
таблицю ,,Квіткові рослини на території КЕНЦУМ”. Ознайомилися з
сучасними технологіями в галузі ландшафтного дизайну та зеленої архітектури,
вивчили нові сорти та види декоративних рослин для створення проекту
озеленення закладу освіти. Створили нові клумби, розарій, бордюри,
проводили упорядкування території та догляд за квітковими насадженнями.
Члени гуртків займались розмноженням паркових троянд, вегетативним
розмноженням астильби (поділом куща), гейхери (живцюванням),
вирощуванням маку східного. Робота містить фото звіт проведеної роботи.
Вихованці гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Грищенко Наталія
Юріївна, керівник гуртка) провели інвентаризацію зелених насаджень на
території навчального закладу. Протягом зимового періоду ознайомились з
умовами вирощування квіткових рослин та доглядом за ними. Навесні
займалися вирощуванням квіткової розсади, її висадженням у грунт. Влітку
гуртківці проводили догляд за рослинами, він полягав у поливі, догляді рослин
з метою виявлення захворювань та шкідників, прополюванні.
Вихованці гуртка ,,Юні знавці кімнатних рослин” Миргородського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник: Тригуб Ірина
Володимирівна, керівник гуртка) оволоділи сучасними технологіями
проектування квіткових ділянок та вирощування посадкового матеріалу.
Провели інвентаризацію існуючих зелених насаджень з урахуванням складу,
віку, розмірів, стані та характеру розміщення. Результати дослідження
систематизовані та висвітлені в таблицях. В основі набутих знань тісно лежить
поєднання теоретичного матеріалу та спостереження за рослинами. Гуртківці

розробили проект ,,Літаюча квітка” та посіли ІІІ місце у Всеукраїнському
конкурсі проєктів озеленення закладів освіти.
Вихованці гуртка ,,Юні квітникарі” Градизькій гімназії імені Героя
України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району
(керівник – Литовченко Алла Миколаївна) є активними учасниками та
переможцями конкурсів на кращу квіткову композицію, що проводяться в
Градизькій гімназії імені Героя України Олександра Білаша. Гуртківці
допомагають в облаштуванні шкільних клумб та доглядають за ними. Робота по
їх закладанню розпочинається ще восени, складається проєкт квітника на
папері, підбирається необхідне насіння. Після перших заморозків вихованці
гуртка готують клумби до зими: прибирають бадилля квітів-однорічників,
перекопують грунт, проводять обрізку рослин багаторічників. На відзначення
30-річниці незалежності України на території закладу оформлено клумби у
національних кольорах та на одній облаштували квіткове панно з жовтих
чорнобривців та синього агератуму у вигляді державного прапора та герба.
Робота містить фотозвіт проведеної роботи.
Учні 11-А класу Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко Карлівської
міської ради (керівник: Нікітіна-Сторожко Наталія Михайлівна) є активними
учасниками різноманітних проектів:
- ,,Надзвичайна користь хвойних дерев”;
- ,,Збери макулатуру – врятуй дерево”;
- ,,Природу нищити, то діло не людське!”;
- ,,ДрімЕко”;
- ,,Березова алея випускників”;
- ,,Розарій”.
Щороку збираючи макулатуру на отримані кошти закуповують та
висаджують саджанці дерев. Протягом весняних та літніх місяців регулярно
проводять догляд за квітниками, проводять фенологічні спостереження за
рослинами, які потім використовують в конкурсних роботах, звітних матеріалах
під час написання робіт МАН, займаються озелененням закладу освіти.
Подорожуючи Україною учні звертають увагу на дизайн клумб, щоб
використати елементи декору для закладу. В роботі представлена інформація
про квітковий годинник, незвичайні квіти світу, абетка та символіка квітів.
Ними розроблено проект озеленення прилеглої території закладу освітити та
макет клумби, календар догляду за кімнатними квітами. Учні систематизували
в каталог рослини, що прикрашають гімназію та склали календар цвітіння
квітково-декоративних рослин.
Члени екологічного загону ,,Сполох” Новознам’янського навчальновиховного комплексу Піщанської сільської ради Кременчуцького району
(керівник – Петрова Н.І.) вирішили ,,взяти в свої руки” озеленення території
закладу освіти. Робота проводилась в ІV етапи.
Завдання І етапу (січень-лютий):
- створення ініціативної групи по координації роботи трудової акції;
- проведення анкетування серед учнів та вчителів НВК, спрямованих на
визначення пріоритетного напрямку робіт;
- складання плану ділянки закладу освіти.
Завдання ІІ етапу:
- організувати конкурс ескізів по оформленню клумб;
- скласти перелік необхідних квіткових рослин;

- захист ескізів;
- робота ініціативної роботи по вибору кращого ескізу.
Завдання ІІІ етапу:
- збір необхідного посадкового матеріалу;
- перенесення схеми квіткової композиції з ескізу на ділянку землі;
- підготовка квіткових клумб до висаджування рослин та висівання
насіння.
Основним змістом ІV етапу (травень-жовтень) стало практичне втілення
створеного проєкту:
- посів насіння, вирощування розсади;
- створення оптимальних умов для росту і розвитку висадженого
квіткового матеріалу (догляд, полив);
- участь у конкурсі на кращу квіткову композицію;
- збір насіннєвого матеріалу.
Робота містить фото звіт проведеної роботи.
УХВАЛИЛИ:
1. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
„Парад квітів біля школи”:
за перше місце
Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
- членів гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчальновиховного комплексу Мачухівської сільської ради ;
за друге місце
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
- учнівський колектив Дейкалівського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради;
за третє місце
Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
- учнів 6-Б класу Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Карлівської міської ради.
2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за високий рівень проведеної роботи в обласному етапі
трудової акції ,,Парад квітів біля школи”:
- вихованців гуртків Кременчуцького еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
- вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
- вихованців гуртка ,,Юні знавці кімнатних рослин” Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради;
- вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Градизькій гімназії імені Героя
України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району;
- учнів 11-А класу Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко
Карлівської міської ради;
- екологічний загін ,,Сполох” Новознам’янського навчально-виховного
комплексу Піщанської сільської ради Кременчуцького району.
- вихованців гуртка ,,Юні лісівники” Шишацької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

- учнів 7-Б класу Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської
ради;
- Мочайло Юлію, ученицю 7-В класу гімназії № 26 Кременчуцької
міської ради;
- вихованців гуртка ,,Юні екологи” Харківецької філії Лохвицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Миргородського району.
3. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в
екологічне виховання дітей та учнівської молоді:
- Новоселецьку Тамару Іванівну, вчителя біології Калашниківського
навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради;
- Захарову Ольгу Василівну, заступника директора з виховної роботи
Дейкалівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Зіньківської міської ради;
- Дузенко Аллу Станіславівну, вчителя біології Карлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Карлівської міської ради.
Підписи:

Голова журі

Валентина ДУЛІЙ

Члени журі

Наталія СМОЛЯР
Людмила БРИЖАК
Яна ГУДЗЬ

Секретар

Наталія ГРИЩЕНКО

