
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ  
 
    14.03.   2023                                           м. Дніпро    №07/01-04 

 
Про організацію роботи 
на НДЗД КЗО “ОЕНЦДУМ” 
у 2023 році 
 

Відповідно до плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” на 2023 рік,  
Положення про навчально-дослідну земельну ділянку закладів освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2015  
№ 68, з метою раціонального використання землі, належного рівня організації 
освітнього процесу зі здобувачами освіти закладів освіти, вирішення питання 
кормів для тварин навчально-дослідного тваринницького комплексу (далі - 
НДТК), проведення науково-дослідницької роботи у відкритому та закритому 
ґрунті, підвищення ефективності та якості роботи по озелененню закладу  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Іванус А. В., методиста з сільськогосподарського напряму комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити відповідальною за роботу 
педагогічних працівників на навчально-дослідній земельній ділянці (далі - НДЗД), 
надання тематики та методики проведення дослідницької роботи за 
сільськогосподарським напрямком, проведення консультацій по агротехніці 
вирощування сільськогосподарських культур та оформленню результатів 
досліджень, сприяння заготівлі кормів для НДТК КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

2. Крикун Г.В., заступнику директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
організувати участь вихованців закладу в обласних та всеукраїнських конкурсах з 
аграрного напрямку та квітникарства, забезпечивши безпеку учасників освітнього 
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процесу під час дії воєнного стану в Україні, проводити контроль за раціональним 
використанням овочів у НДТК КЗО “ОЕНЦДУМ”.  

3. Затвердити тематику науково-дослідницької роботи на НДЗД  
КЗО “ОЕНЦДУМ” (додаток 1). 

4. Продовжити роботу по створенню та поповненню колекцій квітково-
декоративних рослин КЗО “ОЕНЦДУМ” (додаток 2). 

5. Затвердити план розташування НДЗД та клумб на території  
КЗО “ОЕНЦДУМ” на 2023 рік (додатки 3, 4). 

6. Затвердити план роботи в оранжереї КЗО “ОЕНЦДУМ” (додаток 5). 
7. Затвердити план роботи на НДЗД (додаток 6). 
8. Бражник М.В., заступнику директора по адміністративно-господарській 

частині КЗО “ОЕНЦДУМ”: 
8.1. Забезпечити постачання (у межах поточного фінансування): торфу, 

насіння, міндобрив, засобів захисту рослин, рукавиць. 
8.2. Відремонтувати сільськогосподарський інвентар, необхідний для роботи 

у відкритому та закритому ґрунті. 
8.3. Забезпечити водопостачання та необхідний температурний режим 

роботи теплиці. 
8.4. Залучити працівників господарчої ланки до проведення господарчих 

робіт на НДЗД та в теплиці. 
9. Керівникам гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”: 
9.1. Провести досліди згідно тематики науково-дослідницьких робіт, 

оформити за підсумками необхідну документацію: щоденники дослідницької 
роботи, фотозвіти, презентації тощо. 

9.2. Забезпечити кормовою базою (овочами) НДТК КЗО “ОЕНЦДУМ”.  
9.3. Зібрати колекцію насіння, плодів, сухоцвіти, підготувати інші наочні 

експонати для проведення занять в гуртках.  
9.4. Забезпечити протягом вегетаційного періоду виконання необхідних 

сезонних робіт щодо вирощування рослин на закріплених відділках НДЗД та 
прополювання прилеглих доріжок з дотриманням правил техніки безпеки 
життєдіяльності у воєнний час. 

9.5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
виховної роботи Крикун Г.В. 
 

Директор комунального закладу освіти                                             Юрій ПЕДАН   
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”          

 
З наказом ознайомлені:        
 

Майборода І.О.                          Калашникова Н.Д.                    Шпітько Н.С.                     
Крикун Г.В.                                Лапіна О.П.                               Тараненко М.Є. 
Бражник М.В..                            Кривуля І.Г.                              Радзіковська Л.О. 
Іванус А.В.                                  Положій Л.В.                            Григор’єв Д.В.                  
Кондратьєва Т.В.      Рахуба А. А.                 Раковець О.С. 
Гатило І.С.       Багнич Д.Г. 



 Додаток 1 

до наказу комунального закладу  

освіти  “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” 

    14.03.   2023   №07/01-04 

 

Тематика дослідницької роботи у відділках  

навчально-дослідної земельної ділянки КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
№ з/п Тематика дослідів Відповідальний 

1. Відділ овочевих культур 

1.1. Сортовипробування моркви пізньої групи стиглості Лапіна  

О.П. 

1.2. Біологічні особливості та продуктивні властивості 

гарбуза столового залежно від способів підготовки 

насіння; 

Крикун  

Г.В. 

1.3. Вплив строків висадки розсади цвітної капусти на ріст 

та врожайність; 

Іванус  

А.В. 

1.4. Вплив агротехніки “теплі грядки” на врожайність 

буряку кормового; 

Григор’єв 

Д.В. 

1.5. Вплив біогумату на схіжість, ріст та розвиток буряку 

кормового;  

Раковець 

О.С. 

1.6. Вплив обробки насіння кабачків на схожість, ріст та 

врожайність 

Майборода 

І.О. 

1.7. Вивчення продуктивності гарбуза столового з 

визначенням кількості насіння відповідно до сорту; 

Радзіковська 

Л.О. 

1.8. Вивчення агротехніки вирощування суданської трави як 

кормової культури; 

Шпітько  

Н.В. 

1.9. Вплив мінеральних добрив на врожайність буряку 

столового 

Рахуба  

А.А. 

2. Ділянка ягідних та витких кущів, сад 

2.1. Виноград; Гатило  

І.С. 2.2. Ожина; 

2.3. Актинідія 

2.4 Інтенсивний сад Кривуля І.Г., 

Кондратьєва 

Т.В. 

3. Колекційна ділянка і ділянка систематики 

3.1. Родина Гарбузові (огірки, люфа, лагенарія, гарбузи 

різних видів); 

Положій 

Л.В. 

3.2. Родина Селерові (морква, петрушка, кріп, пастернак, 

коріандр, фенхель); 

Положій 

Л.В. 

3.3. Родина Капустяні (різні види капусти, редис, салати, 

рукола); 

Положій 

Л.В. 
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3.4. Родина Злакові (ячмінь, просо, кукурудза, пшениця); Рахуба  

А.А.  

3.5. Родина амарантові (різні види буряку); Тараненко 

М.Є. 

3.6. Родина Розові (різні сорти суниці садової); Кривуля  

І.Г. 

3.7. Плодово-овочеві культури; Радзіковська 

Л.О. 

3.8. Лікарські рослини; Крикун  

Г.В. 

3.9. Коренеплоди. Раковець 

О.С. 

4. Квітково-декоративний відділок, теплиця 

4.1. Вивчення насіннєвого та вегетативного способів 

розмноження лимоннику китайського 

Кривуля  

І.Г. 

4.2. Вивчення різних способів розмноження кипарисовику 

Лавсона 

Кривуля  

І.Г. 

4.3. Вплив обробки насіння клівії епіном на схожість та ріст Лапіна  

О.П. 

4.4. Вплив різних способів обробки насіння платану на 

схожість 

Лапіна  

О.П. 

4.5. Вплив строків посіву в теплиці тагетесу на квітування 

рослин 

Тараненко 

М. Є. 

4.6. Вивчення агротехніки вирощування сальвії, петунії, 

агератуму розсадним способом  

Положій 

Л.В. 

4.7. Живцювання бегонії, колеусу для подальшого 

вирощування у відкритому ґрунті 

Положій 

Л.В. 

5. Зоолого-тваринницький відділок 

5.1. Вивчення строків та кількісних показників 

яйценосності фазанів різних порід на базі НДТК КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 

Раковець 

О.С. 

5.2. Особливості утримання хамелеону єменського в умовах 

НДТК КЗО “ОЕНЦДУМ”; 

Рахуба  

А.А. 

5.3. Вивчення динаміки росту і розвитку кроленят одного 

окролу на базі НДТК КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Радзіковська 

Л.О. 

5.4. Вплив віку папуг нерозлучників на відтворення 

потомства. 

Гатило  

І.С. 

 

 

Методист з сільськогосподарського                                                   Алла ІВАНУС 

напряму комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 



Додаток 2 

до наказу комунального закладу  

освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” 

   14.03.  2023    №07/01-04 

 

 
Список колекцій квітково-декоративних рослин 

 

№ 

з\п 

 

Назва колекції Відповідальна особа 

1. Колекція хвойних культур, різних сортів хости, 

лілійників 

Кривуля І.Г. 

2. Колекція ірисів та тюльпанів різних сортів Лапіна О.П. 

3. Колекція півоній, різних сортів та гібридів 

петуній  

Положій Л.В. 

4. Колекція хризантем Тараненко М.Є. 

5. Колекція злакових культур Григор’єв Д.В. 

 

 

 

Методист з сільськогосподарського                                                Алла ІВАНУС  

напряму комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді”      
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Гатило І.С.
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32

Григор’єв Д.В.
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Крикун Г.В.

Коренеплоди

Раковець
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Схематичний  план НДЗД КЗО “ОЕНЦДУМ”

Клумба 31

ТараненкоМ.Є.  

хх

ТеплотрасаТеплотраса

32

НСУ
32

32

Гатило І.С.

Ділянка 

декоративних та 

ягідних кущів

(витких)

Гатило І.С.

Крикун Г.В.

Лапіна 

О.П.
Григор’єв 

Д.В.

Майборода 

І.О.
Кондра

тьєва

Т.В.

Шпітько

Н.С.

Рахуба 

А.А.

Іванус А.В.Раковець

О.С.

Радзіков-

ська Л.О

О  в  о  ч  е  в  и  й 

в  і  д  д  і  л

госп.
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Схематичний план навчально-дослідної земельної ділянки  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
 

 

ВИРОБНИЧИЙ 
 

ВІДДІЛ 
 

Бражник М.В. 
 

Положій Л.В. 
 

Крикун Г.В. 

 
 

 

 
 

ІНТЕНСИВНИЙ 
 
 
 

ПЛОДОВИЙ 
 

САД 
 

Кривуля І.Г. 

Кондратьєва Т.В. 

Багнич Д.Г. 

 

 

 

 

     ДІЛЯНКА 
    Положій Л.В. 

 

 гарбузові  
 

 

 

 

 

КВІТКОВО - 
 

 

Положій Л.В.    

         Положій Л.В. 
 
 капустяні 

 

   

          Положій Л.В.            
 

селерові 
 

 

 

 

 

 

 

 

  СИСТЕМАТИКИ 
        Тараненко М.Є. 

   
 злакові 

 

 

 
      

ДЕКОРАТИВНИЙ  
 

Тараненко М.Є. 

 

   

        Рахуба А.А. 
 

 
амарантові 

 

   
        Кривуля І.Г. 
 

 
 розові 

 

 

  
 

 

  

К В І Т К О В О - 
 

Д Е К О Р А Т И В Н И Й 

 
Лапіна О.П. 

  
 

ВІДДІЛ 
 
 

Лапіна О.П. 

 

 

 

Продовження додатку 3 
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Закріплення клумб 

за працівниками  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 

1, 4 Кривуля І.Г.; 

1а, 30 Григор’єв Д.В.; 

2 Крикун Г.В.; 

3, 32 Рахуба А.А.; 

6, 7,10,11 Радзіковська Л.О.; 

8, Кондратьєва Т.В.; 

9 Іванус А.В.; 

12 Калашникова Н.Д.; 

13, 14, 29 Шпитько Н.С.; 

24, 25 Майборода І.О.; 

26, 27 Раковець О.С.; 

15, 21, 22, 23, 28 Лапіна О.П.; 

16, 17 Положій Л.В.; 

5, 18, 19, 20 госпланка; 

23 Педан Ю.Ф., госпланка; 

30 Григор’єв Д.В.; 

31 Тараненко М.Є.; 

31 Гатило І.С. 
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    Додаток 5 

   до наказу комунального закладу освіти     

   “Обласний еколого-натуралістичний 

    центр дітей та учнівської молоді” 

        14.03.  2023    № 07/01-04 
 

План роботи в теплиці КЗО “ОЕНЦДУМ” на 2023 рік 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Січень 

1. Догляд за кімнатними та деревними рослинами: помірний 

полив, періодичне повертання різними сторонами до 

світла, рихлення  ґрунту 

Протягом 

місяця 

2. Підготовка ґрунту для висадки рослин Протягом 

місяця 

3. Перевірка зберігання бульб, цибулин, кореневищ, кущів 

маточників 

Протягом 

місяця 

4. Живцювання бузку для вигонки ІІІ декада 

місяця 

5. Прополка бур’янів на стелажах та горщиках та ґрунті ІІІ декада 

місяця 

6. Проведення формування крони деревних та чагарникових 

рослин: пальм, фікуса, оливи, лавру та інших; 

Протягом 

місяця 

7. Проведення контролю за температурним режимом в 

теплиці  

Протягом 

місяця 

8. Полив рослин за необхідністю Протягом 

місяця 

Лютий 

1. Видалення сухого та враженого листя Протягом 

місяця 

2. Підживлення рослин (за необхідністю) Протягом 

місяця 

3. Проведення дезінфекції проти грибкових хвороб та 

шкідників кімнатних рослин 

Протягом 

місяця  

4. Полив квітучих рослин відстояною водою Протягом 

місяця 

5. Стратифікація насіння деяких деревних, квіткових  

культур 

ІІІ декада 

місяця 

6. Закладка досліду по вирощуванню деревних рослин та 

кущів з насіння 

ІІІ декада 

місяця 

7. Підготовка ґрунту, тари для висіву насіння однорічних 

квітів та розсади 

15.02 - 25.02 

8. Посів насіння однорічних квітів: петунії різних сортів, 

шавлії, агератуму, тагетесу та інших  

20.02 - 28.02 

9. Посів насіння овочевих культур  20.02 - 28.02 
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10. Догляд за розсадою, полив, рихлення ґрунту  Протягом 

місяця 

11. Перевірка, як зберігаються бульби та кореневища квітів, 

які висаджуються в ґрунт 

Протягом 

місяця 

12. Живцювання колеусу, рео, бегонії, герані для подальшої 

висадки рослин у ґрунт 

Протягом 

місяця 

13 Наведення порядку в теплиці  Протягом 

місяця 

14. Контроль за температурним режимом в теплиці Протягом 

місяця 

15. Полив рослин за необхідністю  

Березень 

1. 
Пересадка кімнатних рослин в горщики (за необхідністю) Протягом 

місяця 

2. 
Посів однорічних квітів для вирощування розсади: 

петунії, тагетесу 

І декада 

місяця 

3. 
Обрізка плющів, аспарагуса, монстери, бамбуку та інших 

(за необхідністю) 

ІІІ декада 

місяця 

4. Розмноження живцями чагарникових рослин  20.03-31.03 

5. 
Розмноження кімнатних рослин різними способами Протягом 

місяця 

6. 
Підготовка ґрунту для живців, заготівля ґрунтосуміші та 

піску для горщиків 
23.03 - 31.03 

7. Пікірування розсади квітів та ранніх овочевих культур 27.03 - 07.04 

8. Збільшення поливу рослин та проведення підживлення  25.03 - 31.03 

9. Посів розсади овочевих культур 23.03 - 31.03 

10.  Догляд за розсадою овочевих та квіткових культур 31.03 - 30.05 

11. 
Прополка бур’янів у ґрунті  Протягом 

місяця 

12. 
Проведення фенологічних спостережень Протягом 

місяця 

13. 
Систематизація кімнатних рослин Протягом 

місяця 

14. 
Контроль за температурним режимом в теплиці Протягом 

місяця 

Квітень 

1. Підготовка ґрунтосуміші для посадки рослин 01.04 – 10.04 

2. Пікірування розсади однорічних квітів та овочів 05.04 - 15.04 

3. Догляд за рослинами: полив, розпушування ґрунту, 

видалення бур’янів 

Протягом 

місяця 

4. Підживлення маточників Протягом 

місяця 

5. Пересаджування та перевалювання кімнатних  рослин Протягом 
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місяця 

6. Обприскування рослин (при необхідності вранці і ввечері) Протягом 

місяця 

7. Огляд канн під стелажами, збільшення їх поливу 15.04-15.05 

8. Пікіровка розсади овочевих культур 15.04-23.04 

9. Підживлення розсади та живців органо-мінеральними 

добривами, біогуматом  

15.04-30.04 

10. Систематизація кімнатних рослин на стелажах 11.04-20.04 

11. Робота з сукулентами (підготовка суміші, пересадка, 

догляд) 

Протягом 

місяця 

12. Проведення фенологічних спостережень за дослідними 

культурами 

Протягом 

місяця 

13. Закалювання розсади овочевих та квіткових рослин перед 

висадкою в ґрунт 

ІІІ декада 

місяця 

14. Друк та встановлення етикеток в горщики, на стелажі або 

на гілля рослин 

Протягом 

місяця 

Травень 

1. Висадка канн на подвір’ї 15.05 

2. Висадка колеусу, герані, бегонії, рео, хлорофітуму з 

теплиці на клумби 
15.05-30.05 

3. Провітрювання теплиці для закалювання розсади Протягом 

місяця 

4. Висадка розсади однорічних квітів на клумби 15.05-30.05 

5. Догляд за рослинами: полив, розпушування ґрунту, 

видалення бур´янів, притінення. 

Протягом 

місяця 

6. Висадка розсади овочевих культур на НДЗД, догляд за 

овочевою розсадою. 

Протягом 

місяця 

7. Підживлення рослин Протягом 

місяця 

8. Висадка живців кущів Протягом 

місяця 

9. Перевалка квітів в більші за розміром горщики (за 

необхідністю) 

Протягом 

місяця 

10. Систематичний полив рослин Протягом 

місяця 

Літній період 

1. Систематичний полив рослин у ґрунті та горщиках, миття 

листків окремих рослин 

Протягом 

літа 

2. Проведення фенологічних спостережень за дослідними 

культурами 

Протягом 

літа 

3.  Перевалювання рослин у більші горщики для подальшого 

росту (за необхідністю) 

Червень 

4. Догляд за рослинами: прополка, підживлення органо- Червень, 



4 

 

Продовження додатка 5 

 

мінеральними добривами, біогуматом, рихлення ґрунту, 

обприскування водою  

липень 

5. Лікування хворих і слабких кімнатних рослин, боротьба зі 

шкідниками та хворобами 

Протягом 

літа 

6. Видалення зів’ялих квітів, листя Протягом 

літа 

7.  Провітрювання та контроль за температурним режимом Протягом 

літа 

Осінньо-зимовий період 

1. Занесення на зберігання цибулини вигойних рослин, 

кореневища канн тощо 

Вересень 

2. Зменшення поливу рослин, враховуючи індивідуальні 

особливості  

Вересень 

3. Для забезпечення деяких рослин світлом, переміщують їх 

на стелажах, залишаючи більшу відстань між ними 

Вересень 

4. Перенесення в теплицю канн, просушування, очищення, 

етикетування, закладання на зберігання 

Жовтень 

5. Різке зменшення поливу гіпеаструмів  Листопад 

6. Помірний полив рослин теплою відстояною водою, з 

урахуванням періоду спокою рослин 

Листопад - 

грудень 

7. Заготівля в спеціальні ящики, мішки піску, ґрунту, 

компосту   

Листопад  

8. Контроль за температурним режимом та поливом в 

теплиці 

Грудень 

 

Методист з сільськогосподарського                                                  Алла ІВАНУС 

напряму комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 



  Додаток 6 

  до наказу комунального закладу  

освіти    “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” 

         14.03.  2023   № 07/01-04 

 

План роботи на навчально-дослідній земельній ділянці (НДЗД)  

КЗО“ОЕНЦДУМ” 

 

Березень 

№ 

з/п 

Назва заходів Відповідальні 

1. Ремонт інвентарю і сільськогосподарської техніки 

до весняних робіт 

 Бражник М.В., госпланка 

2. Придбання насіння овочевих культур, хімічних 

препаратів захисту рослин від хвороб та шкідників 

Бражник М.В., 

Іванус А.В. 

3. Підготовка ґрунту, горщиків для розсади квітів, 

овочевих культур 

 керівники гуртка, 

госпланка 

4. Перевірка схожості насіння овочевих та квіткових, 

чагарникових рослин 

керівники гуртка 

5. Висівання насіння овочевих та квіткових рослин в 

ящики, горщики 

керівники гуртка 

6. Вирощування розсади овочевих та квіткових 

рослин 

Положій Л.В., Лапіна О.П., 

Тараненко М.Є.  

7. Вегетативне розмноження кімнатних рослин та 

догляд за ними 

Положій Л.В., Лапіна О.П., 

Тараненко М.Є., Кривуля 

І.Г. 

8. Живцювання хвойних, вічнозелених декоративних 

та малопоширених  чагарників та догляд за ними 

Кривуля І.Г., Положій Л.В. 

10. Обрізка декоративних, плодових дерев та кущів в 

саду, дендропарку, клумбах 

Педан Ю.Ф., 

педпрацівники, госпланка  

11. Прибирання з території НДЗД обрізаного гілля  Госпланка, 

педпрацівники 

11. Прибирання рештків минулого руку з ділянок  керівники гуртка 

12. Закриття вологи на ділянках шляхом боронування 

або розпушування граблями  

керівники гуртка 

13. Внесення органічних добрив під коренеплідні культури педпрацівники 

14.  Посів моркви, петрушки та інших ранніх культур 

відповідно до схеми  

педпрацівники 

15. Посадка коренеплодів для отримання насіння на 

колекційній ділянці 

Положій Л.В., Тараненко 

М.Є.  

16. Закладка дослідів ранніх овочевих культур на 

НДЗД відповідно до планування 

Іванус А.В., керівники 

гуртка 



Квітень 

1. Надання рекомендацій щодо закладки дослідів на 

НДЗД 

Іванус А.В. 

2. Планування і розбивка НДЗД на дослідні грядки Іванус А.В., керівники 

гуртка 

3. Маркерування площі під посів овочевих, зелених 

культур   

Іванус А.В., керівники, 

гуртка 

4. Передпосівне внесення органічних добрив та 

рештків з компостної ями на НДЗД 

керівники гуртка 

5. Передпосівний обробіток ґрунту мотоблоком на 

глибину 12-15 см 

Педан Ю.Ф.,госпланка, 

керівники гуртка 

6. Протравлення капустянки по всім ділянкам перед 

посівом насіння та висадкою розсади   

керівники гуртка 

6. Висівання овочевих культур відповідно до схеми 

та проведення дослідницької роботи (додатки 2, 3) 

керівники гуртка  

7. Висівання насіння однорічних квітів у відкритий 

ґрунт  

керівники гуртка 

8. 

 

Посів овочевих культур на колекційній ділянці 

відповідно до схеми (додаток 2)  

Положій Л.В., Рахуба А, 

А., Тараненко М. Є.  

9. Рихлення, пересадка суниці Кривуля І.Г.  

10. Рихлення, розмноження, пересадка хризантем Тараненко М.Є.  

11. Розмноження та пересадка юккі, хости, ірисів та 

інших багаторічних квітів 

Іванус А.В., Кривуля І.Г. 

та інші педагоги, 

госпланка 

12. Розгортання троянд, винограду, обрізка сухих 

гілок 

керівники гуртка 

13. Загартування розсади квіткових та овочевих 

культур 

керівники гуртка 

14. Посадка розсади капусти у колекційному, 

овочевому відділі та під дослід  

Іванус А.В., Положій Л.В. 

15. Підготувати водопровід та шланги до поливу 

ділянок 

госпланка, Бражник В.М. 

16. Проведення фенологічних спостережень за 

дослідними культурами  

керівники гуртка  

Травень 

1. Висадка розсади квіткових культур на клумби Положій Л.В. , Лапіна 

О.П., Кривуля І.Г., 

Тараненко М.Є.  

2. Висадка герані, колеусу, бегонії, рео на клумби Положій Л.В. , Лапіна 

О.П., Кривуля І.Г., 

Тараненко М.Є. 

3. Підготовка ґрунту для посіву баштанних та пізніх 

злакових культур 

Лапіна О.П., 

Радзіковська Л.С., 



Майборода І.О. 

3. Посів баштанних культур, кукурудзи, суданської 

трави 

керівники гуртка 

4. Проривка моркви, кормового та столового буряку 

з одночасним розпушуванням міжрядь  

керівники гуртка  

5. Висадка канн на клумби керівники гуртка 

6. Полив, рихлення ґрунту  керівники гуртка 

7. Видалення бур’янів, прополка овочевих культур, 

квітів, молодого саду 

керівники гуртка 

8. Підживлення ранніх овочевих культур на НДЗД  керівники гуртка 

9. Проведення фенологічних спостережень по 

дослідницьким роботам 

керівники гуртка 

Червень 

1. Висадка розсади квітів керівники гуртка 

2. Підживлення рослин різних культур керівники гуртка 

3. Вибіркове збирання ранніх овочевих, зеленних 

культур та коренеплодів 

керівники гуртка  

4. Видалення бур’янів, прополка овочевих культур, 

квітів 

керівники гуртка 

5. Полив, розпушування та при необхідності 

підгортання рослин 

керівники гуртка 

6. Прополка, мульчування плодових дерев в 

інтенсивному саду 

керівники гуртка 

7. Боротьба зі шкідниками та хворобами плодових 

дерев та винограду, овочевих культур 

педагоги, госпланка 

8. Збір врожаю суниці керівники гуртка 

9. Покіс суданської трави для тварин навчально-

дослідного тваринницького комплексу 

госпланка, Шпітько  

Н. С. 

10.  Відремонтувати компостну яму та зробити ще 

одну для рослинних рештків  

Іванус А.В., Григор’єв 

Д.В., госпланка 

Липень 

1. Догляд за квітковими рослинами та чагарниками  

на клумбах (розпушування, знищення бур’янів, 

полив та підгортання) 

керівники гуртка  

2. Догляд за овочевими та баштанними культурами 

на НДЗД (розпушування, знищення бур’янів, 

полив та підгортання) 

керівники гуртка  

3. Догляд за садом, плодово-ягідними кущами, полив керівники гуртка  

3. Збір врожаю ранніх овочевих, цибулинних та 

зеленних рослин 

керівники гуртка 

4. Заготівля дернової землі та піску для теплиці  госпланка, керівники 

гуртка 

5. Закладка гілля, овочевих решток до компостної 

ями 

керівники гуртка 



6.  Боротьба зі шкідниками та хворобами плодових 

дерев та винограду, овочевих культур 

госпланка, педагоги, 

7.  Заготівля сіна для тварин навчально-дослідного 

тваринницького комплексу 

госпланка, керівники 

гуртка 

Серпень 

1. Видалення бур’янів, прополка овочевих культур, 

квітів 

керівники гуртка 

2. Полив, клумб, ділянок овочевих культур, 

розпушування  ґрунту, щоб не утворювалась корка 

керівники гуртка 

3. Збір врожаю овочевих культур керівники гуртка 

4. Полив молодих плодових дерев, винограду керівники гуртка 

5. Посів кропу, салату для осіннього використання керівники гуртка 

6.  Сушіння фруктів для зимового споживання тварин 

навчально-дослідного тваринницького комплексу 

Радзіковська Л.О., 

Раковець О.С., Гатило 

І.С. 

7. Покіс суданської трави для тварин навчально-

дослідного тваринницького комплексу 

госпланка, Шпітько  

Н. С. 

Вересень 

1. Збір насіння однорічних квітів керівники гуртка 

2. Збір насінників буряку та моркви керівники гуртка 

3. Позначення на кожному пакеті з насінням назви 

культури, сорту врожаю, сорту врожаю 

керівники гуртка 

4. Збір врожаю овочевих та баштанних культур керівники гуртка 

5. Збір врожаю плодово-ягідних культур керівники гуртка 

6. Обрізка листя хости, конвалії, ірисів   керівники гуртка 

7. Вкрити теплолюбні рослини листям керівники гуртка 

Жовтень  

1. Збір та сортування коренеплодів керівники гуртка 

2. Закладка перебраної та просушеної зібраної 

продукції на зберігання 

керівники гуртка 

3. Заготівля дернової землі, піску госпланка 

4.  Прибирання гілля баштанних та злакових культур 

з ділянок 

керівники гуртка та 

юннати 

5. Збір врожаю кукурудзи та прибирання стебел з 

ділянки 

Рахуба А.А. 

6. Проведення оранки або перекопування ділянок з 

одночасним внесення добрив 

керівники гуртка  

7.  Обрізати винограду, троянд, ожини тощо  керівники гуртка, 

госпланка 

8. Прикопати виноград, вкрити гілля листям Ратило І.С., госпланка 

9. Осінній полив дерев в саду та дендропарку  керівники гуртка, 

госпланка 

10. Провести заходи щодо підготовки бузку до Кривуля І.Г., госпланка 



вигонки 

Листопад 

1. Збирання пізніх сортів капусти, листя капусти для 

тварин НДТК 

керівники гуртка 

2.  Висів під зиму холодостійких культур: моркви, 

петрушки, салату та інших  

керівники гуртка  

3. Укриття листям посіяних холодостійких культур керівники гуртка 

4. Осіння обрізка плодових дерев  госпланка, керівники 

гуртка 

5. Укриття теплолюбних рослин та пагонів зимуючих 

багаторічників 

госпланка, керівники 

гуртка 

Грудень 

1. Збір листя капусти для тварин НДТК керівники гуртка 

2. Обрізка дерев та кущів у дендропарку та клумбах госпланка, керівники 

гуртка 

3.  Укриття молодих дерев від гризунів (за 

необхідністю) 

госпланка, керівники 

гуртка 

4. Струшування снігу після снігопаду госпланка, керівники 

гуртка 

5. Перевірка цибулин, кореневищ та корнеклубнів 

багаторічників, що зберігаються в теплиці 

керівники гуртка 

6. Розвішування годівничок та території дендропарку 

та саду для приваблення птахів  

керівники гуртка 

Січень 

1. Заходи по затримуванню снігу на НДЗД госпланка, керівники 

гуртка 

2. Струшування снігу з гілок хвойних дерев, ялівцю, 

самшиту  

госпланка, керівники 

гуртка 

3.  Живцювання хвойних порід дерев та кущів для 

розмноження  

 керівники гуртка 

4. Стратифікація насіння багатьох рослин та 

перевірка їх на схожість 

керівники гуртка 

5. Провести заходи щодо вигонки бузку Крикун Г.В., госпланка 

6. Захист кореневої системи дерев від промерзання, 

підгортання до стовбурів снігу з міжрядь, якщо 

мало снігу, то застосування тирси 

госпланка, керівники 

гуртка 

Лютий 

1. Перевірка насіння овочевих ранніх культур на 

схожість 

керівники гуртка 

2. Яровизація насіння моркви керівники гуртка 

3. Обрізка рослин в теплиці  Кривуля І.Г., Положій 

Л.В., Рахуба А, А., 

Тараненко М. Є. 



4.  Посів у горщики насіння однорічних квітів керівники гуртка 

5. Контроль за збереженням кореневищ канн. 

цибулинних рослин  

керівники гуртка 

6. Ремонт садового обладнання госпланка 

7. Провести формуючу обрізку дерев та кущів на 

території (за необхідністю) 

госпланка, керівники 

гуртка 

 

 

Методист з сільськогосподарського                                             Алла ІВАНУС 

напряму комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 

 

 

 


