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Пояснювальна записка
Глобальні зміни навколишньо

го світу призводять до виникнення 
серйозних проблем у відтворенні 
природного середовища та по
гіршення здоров’я людей. Тому 
на сучасному етапі розвитку су
спільства першорядного значення 
набуває проблема «оздоровлення» 
природи, мікроклімату приміщень 
та створення більш сприятливих 
умов для життєдіяльності людини.

Найбільш позитивно на оздо
ровлення навколишнього сере
довища впливають правильно 
оформлені й доглянуті комплекси 
зелених насаджень, які макси
мально наближені до тих місць, де 
людина живе, працює і відпочиває. 
Лісові масиви, лучні простори, во
дойми покращують мікрокліма
тичні умови поблизу населених 
пунктів, регулюють температуру 
і вологість повітря, захищають 
від несприятливих вітрів, служать 
резервуаром чистого повітря. Осо
бливої актуальності й гостроти 
набуває озеленення населених 
пунктів і приміщень у зв’язку із 
забрудненням антропогенного 
ландшафту. Крім того, вчені вка
зують на досить невміле викорис
тання зелених насаджень у сіль
ськогосподарському виробництві, 
невміле використання природного 
рельєфу, особливостей місцевого 
пейзажу у створенні комфортного 
середовища для розвитку фізично,

50

духовно і психічно здорової осо
бистості.

Відособлення від природи 
зумовлене перебуванням у при
міщеннях різного призначення, в 
яких людина проводить більшу 
частину свого життя. Вихід із цієї 
ситуації можливий завдяки штуч
ному відтворенню позитивного 
впливу зелених насаджень на ор
ганізм людини через використан
ня їх в облаштуванні приміщень.

Зелені насадження в приміщен
нях забезпечують:

— умови біологічного комфор
ту (знижують вміст вуглекисло
ти в повітрі, продукують кисень, 
зволожують повітря, поглинають 
шкідливі шуми і т.д.), сприяючи 
психологічній, фізичній корекції 
стану здоров’я;

—  збагачення повітря фітоген- 
ними речовинами, які позитивно 
впливають на організм людини 
(тонізуюча, заспокійлива дія);

— сприятливий емоційний 
вплив на людину (завдяки красі, 
різноманітності форм і кольорів 
знімають нервову та фізіологічну 
напругу).

Пропонована програма роз
рахована на підлітків сільських 
шкіл. Вона ознайомлює учнів з 
основами і специфікою діяльності 
в галузі озеленення приміщень і 
територій.

Метою курсу є усвідомлення 
учнями єдності людини і приро
ди, розвиток чуттєво-емоційного 
сприйняття природи, формування 
екологічно доцільної поведінки.

Організація навчально-
виховного процесу за програмою

«Озеленення приміщень і тери
торій» поєднує перцептивний та 
продуктивний види навчальної 
діяльності, стимулює пошуково- 
творчу активність учнів, розвиває 
уявлення про взаємозв’язки та вза- 
ємообумовленість явищ природи.

В основу програми покладено 
проектну діяльність учнів, яка 
спрямована на створення гармо
нійного середовища життєдіяль
ності людини. Проектна діяльність 
охоплює середовище приміщень 
різного призначення та довкілля, 
де кожна людина проводить пере
важну частину свого життя.

Для підвищення мотивації 
учнів до екологічної проектної 
діяльності необхідно, щоб ідея 
проекту відповідала їхнім потре
бам, була цікавою та доступною, 
реально виконуваною. У ході ін
дивідуального розвитку дитини 
інтереси формуються по мірі того, 
як вона вступає в усе більш усві
домлений контакт із навколишнім 
світом, а також у процесі навчан
ня і виховання, засвоєння надбань 
культури.

Програма «Озеленення при
міщень і територій» може вико
ристовуватись як факультатив із 
допрофільного навчання учнів 
сільської школи, а також для орга
нізації роботи шкільних об’єднань 
за інтересами.

Структуру навчальної програ
ми «Озеленення приміщень і тери
торій» складають тематичні блоки, 
у яких із поступовим і послідов
ним ускладненням розкриваються 
суть і зміст діяльності в системі 
озеленення.

Кожний блок містить цілісний 
модуль теоретичного матеріалу та 
практичних завдань і проектів, які 
є орієнтовними та комплексно роз-
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піддаються й опановуються учня- часу. Однак учитель, залежно від визначеною кількістю модульно-
ми протягом визначеного вчите- рівня засвоєння учнями навчань- тематичних блоків та планувати
лем календарного терміну. Про- ного матеріалу і  власних можли- відповідну роботу з їх опанування
грама розрахована на один рік та востей, а також можливостей піко- учнями,
передбачає 68 годин навчального ли, може обмежитися самостійно

Навчально-тематичний план

№
Кількість годин

Тема Теоретичні Практичні Разом

І
Вступ
Озеленення приміщень і територій як мистецтво 
створення гармонійного життєвого середовища людини

1 1 2

2

Частина І
Розділі
Загальні об’ємно-просторові характеристики інтер’єрів 
приміщень і рослин

2 4 6

3 Поняття про світловий і кольоровий мікроклімат 
приміщень

2 3

4 Художньо-декоративні й естетичні особливості 
озеленення приміщень

3 4

5 Розділи
Умови існування зелених рослин у приміщеннях

3 4

6 Естетична й екологічна гармонія зелених рослин й 
інтер’єру приміщень

2 3

7 Кольорові поєднання в інтер’єрах приміщень 1 2

8 Розд'їл III
Види рослинних композиційно-художніх груп

2 3

9
Асортимент рослин для озеленення приміщень 3 
урахуванням їх біологічної сумісності, можливості 
покращання середовища приміщень

2 3

10

Частина II 
Розділ IV
Формування об’єктів озеленення. Комплексне 
планування озеленення територій

2 3

11 Класифікація зелених насаджень за функціональною й 
територіальною ознаками

1 2

12 Нормування та вибір місць розташування зелених 
насаджень на територіях

2 3

13 Коротка характеристика рослин, що застосовуються в 
озелененні територій

1 2

14 Розділ V
Основи технології озеленювальних робіт

2 3

15 Дотримання екологічного принципу та біологічної 
єдності в підборі рослин

2 3

16
Підготовка грунту та технологія садіння дерев і 
чагарників

2 3

17
Добрива. Використання органічних та мінеральних 
добрив для підживлення зелених насаджень

1 2

18 Облаштування й утримання газонів, квітників 2 3

19 Асортимент насіння, іншого садівного матеріалу 1 2

20
Розд 'їл VI
Охорона зелених насаджень і догляд за ними

2 3

21 Тваринний світ зелених насаджень, його роль, охорона 1 2 3

51



програмне забезпеченняПозашкілля
№ 5 (41), травень 2010

22 Відновлення природної рівноваги в угрупуваннях 
зелених насаджень

1 2 3

23 Застосування безвідходної технології на територіях 
зелених насаджень

1 2 3

Разом 24 44 68

Програма «Озеленення приміщень і територій» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів після 
вивчення розділів програми

Вступ
Озеленення приміщень і територій як мистецтво створення 

гармонійного життєвого середовища людини.
Озеленення як один зі стародавніх напрямів господарської 

діяльності людини і коротка історія його розвитку.
Роль озеленення в естетизації довкілля, поліпшенні умов 

життєдіяльності людини.
Практична робота:
Ознайомлення учнів з матеріалами спеціалізованих видань

Має уявлення про взаємозв’язки в 
системі «людина-природа», у природі;

Усвідомлює цілісність людини і природи;
Розуміє вплив природи на стан здоров’я, 

почуття, настрої людини;
Уміє сприймати, аналізувати, 

синтезувати нову інформацію в галузі 
озеленення територій і приміщень

Частина І
Розділ І
Загальні об’ємно-просторові характеристики інтер’єрів 

приміщень і рослин.
Поняття про світловий та кольоровий мікроклімат інтер’єрів 

приміщень. Класифікація приміщень відповідно до характеру 
діяльності людей.

Художньо-декоративні і естетичні особливості озеленення 
приміщень.

Практичні роботи:
Визначення екологічного стану різних типів приміщень

Має уявлення про вплив кольору на 
людину; властивості кольорів інтер’єрів 
приміщень; добір кольорових варіантів 
рішень згідно з правилами кольорових 
гармоній з допомогою кольорового кола;

Може скласти характеристику 
інтер’єра приміщення за його об’ємно- 
просторовими та естетичними даними

Розділ II
Умови існування зелених рослин у приміщеннях.
Мікрокліматичні умови інтер’єрів. Естетична гармонія 

композицій і інтер’єру.
Кольорові поєднання інтер’єрів і зелених рослин.
Практична робота:
Оцінювання стану мікроклімату приміщень (житлових, 

громадських тощо).
Розробка проектів:
Зони розміщення рослин в інтер’єрі приміщень; 

моделювання умов мікроклімату приміщень; складання 
карт із відомостями про умови існування зелених рослин у 
приміщеннях

Знає властивості кольорів та різні 
техніки їх використання;

Відчуває гармонію кольору;
Уміє практично добирати кольорові 

варіанти рішень авторських розробок 
проектів згідно з правилами гармонії

рекламо

91799 — газета «Психолог»
+ «Психолог. Бібліотека»
+ газета «Соціальний педагог» 
+ газета «Дефектолог»
+ газета «Психолог дошкілля»

Вартість передплати на 1 міс. —  80,71 гри
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Розділ III
Види композиційно-художніх рослинних груп в інтер’єрах 

приміщень.
Асортимент рослин для озеленення приміщень з урахуванням 

їх біологічної сумісності, чуттєво-естетичної специфічності і 
можливості покращення середовища існування людини.

Практичні роботи:
1. Способи розміщення рослин в інтер’єрі приміщень.
2. Вибір варіантів розміщення квітів з урахуванням умов:

—  наявний асортимент зелених росліш;
—  призначення інтер’єру приміщення;
—  мікрокліматичні умови;
—  архітектурні особливості;
—  врахування декоративних особливостей рослин 

(гармонійне поєднання з інтер’єром).
Розробка проектів:
Створення фітокомпозицій (з урахуванням пропорцій, форм і 

кольорів зелених рослин)

Уміє практично підібрати види 
кімнатних рослин відповідно до 
мікроклімату приміщень певного 
призначення; форми розміщення рослин в 
інтер’єрі приміщень різного призначення

Частина П
Розділ IV
Формування об’єктів озеленення.
Комплексне планування озеленення територій.
Класифікація зелених насаджень за функціональними і 

територіальними ознаками.
Практична робота:
Обстеження територій зелених насаджень школи, вулиць, 

житлового будинку, водойм (на вибір учнів), визначення їх 
функцій.

Нормування та вибір місць розташування зелених насаджень 
на територіях.

Практичні роботи:
1. Ознайомлення з умовними позначеннями зелених 

насаджень, нанесених на картографічні матеріали, плани.
2. Ознайомлення з розробками графічних частин планів, схем 

озеленення довкілля.
Коротка характеристика рослин, що застосовуються в 

озелененні територій (дерева, чагарники, квіти, газонні трави, 
грунтопокривні рослини).

Компонування зелених рослин.
Практична робота:
Дослідження та характеристика вибраної групи рослин 

озеленених територій довкілля (саду, парку, школи, дитячого 
закладу, спортивної споруди, закладів охорони здоров’я); 
водоохоронних і лучних насаджень (індивідуально, за вибором 
учнів).

Розробка проектів:
1. Розробка проекту дерево-чагарникових насаджень.
2. Розробка проекту декоративних газонів як невід’ємного 

елементу створення композицій із трав’яних зелених 
насаджень.

3. Розробка різних типів квітників (бордюри, клумби, 
рабатки, партери, солітери, міксбодери, кам’яні сади, сади 
безперервного цвітіння (на вибір учнів)

Знає про функціональну і територіальну 
роль зелених насаджень;

Вміє аналізувати, синтезувати 
інформацію, практично визначати 
функціональну та територіальну роль 
зелених насаджень довкілля;

Має уявлення про правила і прийоми 
озеленення територій; планування; 
розміщення зелених насаджень на різних 
територіях;

Розпізнає умовні позначення зелених 
насаджень, що застосовуються в 
картографії, планах місцевості 

Знає основні характеристики дерев, 
чагарників (форма, густота крон, колір 
листя, кори, швидкість та висота росту, 
вимоги до умов існування)
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Розділ V
Основи технології озеленювальних робіт.
Дотримання екологічного принципу та біологічної єдності 

підбору зелених рослин при озелененні.
Підготовка грунту та технологія садіння дерев і чагарників. 
Добрива. Використання органічних та мінеральних добрив 

для підживлення зелених насаджень.
Облаштування й утримання газонів, квітників.
Асортимент насіння, іншого садівного матеріалу 
Практичні роботи:
1. Агрохімічне і морфологічне дослідження грунту.
2. Підготовка ґрунту до висаджування зелених рослин.
3. Ознайомлення з технологіями висаджування:
а) саджанців дерев і чагарників;
б) газонних трав (з урахуванням їх висоти, тривалості 

розвитку, типу кущіння);
в) квітників, їх різних типів (бордюрів, клумб, рабаток, 

партерів, кам’янистих садів і ін.);
г) ґрунтопокривних рослин.
4. Внесення органічних та мінеральних речовин

Уміє створювати композиції з дерев та 
чагарників (враховує їх декоративні якості, 
розміри, форми крон, колір листя, хвої, 
суцвіть, плодів і т.д.);

Знає особливості компонування дерев 
і чагарників у різні ірупи (солітери, алеї, 
живі огорожі і ін.);

Уміє визначити особливості 
компонування різних груп рослин у 
довкіллі;

Уміє вносити органічні добрива

Розділ VI
Охорона і догляд за зеленими насадженнями.
Тваринний світ зелених насаджень, його роль, охорона. 
Практичні роботи:
1. Виготовлення штучних гніздувань, годівниць.
2. Підгодівля зимою птахів і тварин, що населяють зелені 

насадження довкілля.
Розробка проектів:
«Зимуючі птахи».
«Створення Червоної книги рідкісних рослин довкілля». 
Відновлення природної рівноваги в уірупованнях зелених 

насаджень та застосування безвідходної технології.
Розробка проектів:
«Вплив рекреацій на стан зелених насаджень».
«Визначення та застосування шляхів відновлення природної 

рівноваги різних типів зелених насаджень»

Знає й усвідомлює роль тваринного світу 
для зелених насаджень;

Знає і практично засвоїв специфіку 
виготовлення годівниць різних типів для 
птахів;

Вибір матеріалів, практичні уміння 
і навички виготовлення, правила 
розміщення годівниць; штучних 
гніздувань для птахів і інших тварин
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