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 І. Технологічний паспорт навчального проекту 

Актуальність нашої роботи полягає в тому, щоб виключити рослини які 

отруйні і ті, які при цвітінні викликають алергічні реакції, особливо в дитячих 

закладах. 

 Мета:   

 озеленення та благоустрій шкільних та дошкільних приміщень; 

 створення колекції кімнатних рослин, збагачення їх видового складу; 

 проведення експериментів та лабораторних досліджень над  

            кімнатними рослинами з метою вивчення оптимальних умов їх  

            вирощування. 

Проблема: незнання людьми правильного догляду за кімнатними рослинами, а 

саме їх освітленості, температурного режиму, поливу і правильного внесення 

мінеральних добрив в різні пори року. 

   Основним завданням квітникарства є створення краси, затишку простими і 

доступними засобами для своєї неповторної обстановки в житлі. 

  Завданням проекту ми визначили: 

 ознайомлення з нормативними документами та науковою  

літературою, що забезпечують знання, вміння та навички 

вирощування кімнатних рослин; 

 вивчення та аналіз видового складу рослин кабінету біології; 

 формування навичок догляду за рослинами в закритому 

приміщенні; 

 використання елементів фітодизайну при розміщенні рослин у 

навчальному кабінеті; 

 практичне вивчення впливу мінеральних добрив на сенполію 

Butterflu (blue) ; 

 вивчення та аналіз рівня знань учнів по нашій темі. 

         Ми врахували вплив рослин на організм людини, тобто, ті чи інші рослини 

можуть впливати на нервову систему людини, чи будуть очищати повітря і яка 

їх санітарна роль.   



Тривалість проекту: довготривалий. 

  Очікуванні результати проекту: 

 створення «зеленого вікна» з оптимальним розміщенням 

кімнатних рослин у своєму будинку і відповідно фітодизайну з 

врахуванням розмірів житла; 

 використання результатів експериментальних досліджень на 

практиці по догляду за кімнатними рослинами; 

 маємо ознайомити учнів Галицької школи з рослинами 

алергенами які можуть викликати шкірні захворювання, 

головну біль, запаморочення, сонливість, тошноту і навіть 

рвоту. 

Методи реалізації: пошукова робота, спостереження, групова співпраця, 

практична робота. 

    Для реалізації даного проекту необхідно володіти опорними знаннями з 

біології, екології, географічними знаннями, основ здоров'я. Для пошуку шляхів 

розв’язання ключового та тематичних питань необхідно вивчити додаткову 

літературу, матеріали Інтернету, висновки науковців та лікарів, провести власні 

досліди. 

   За характером контакту: міжпредметний. 

ІІ. Стислий опис 

      Індійська мудрість каже: «Хочеш бути щасливим стань садівником». А 

римський імператор Тій казав своїм воїнам, що він не повернеться до 

управління державою, бо якби вини знали, яку капусту він виростив – то не 

просили б його. 

       Відомо, що зелені рослини в приміщенні покращують мікроклімат, 

виділяють леткі речовини – фітонциди, що згубно впливають на хвороботворні 

мікроорганізми. Рослини, правильно підібрані і розміщені з добрим смаком, 

створюють психологічно сприятливе середовище, позитивно впливають на 

настрій людей, додають приміщенню своєрідний колорит і створюють певний 

комфорт. Заняття кімнатним квітникарством – один з видів творчого 



відпочинку, спосіб простими і доступними засобами створити свою неповторну 

обстановку в житлі. На сьогоднішній день ми починаємо замислюватись над 

вирішенням цих проблем, причиною яких була наша діяльність. 

        Всім рослинам, як кімнатним, так і відкритого грунту, потрібна певна 

кількість  мінеральних добрив – це макроелементи: азот, фосфор, калій, магній 

та ін., і невелика кількість мікроелементів. 

        Азот – входить до складу хлорофілу, який відіграє важливу роль у 

фотосинткзі рослин.  Особливо необхідний для розвитку молодих рослин та 

після періоду спокою. 

       Фосфор – є головною частиною клітинногго ядра, забезпечує енергетичні 

прцеси в клітині. Особливо необхідний рослинам перед цвітінням та визрівання 

насіння. 

       Калій – сприяє засвоєню вуглекислоти з повіпря, пересуванню вуглеводів. 

Особливо необхідний кореневій системі і коренеплодам при укріплені у грунті і 

підготовці до зими.  

        Поживні речовини у вигляді мінеральних та органічних сполук рослини 

одержують з грунту в розчиненому вигляді через кореневу систему. Проте 

можна забезпечити певною мірою рослини поживними речовинами і через 

листя (позакореневе підживлення). Але слід пам'ятати, що не всі рослини 

оприскуються. В період росту рослина найбільше потребує азотних добрив, а 

під час цвітіння та плодоношення –фосфорних та калієвих. Підживлюючи 

рослини, слід памятати:  

 Брак або надлишок мікро- і макроелементів призводить до певних змін в 

розвитку рослини не одразу, а після закінчення прихованого періоду. 

 Надмірний вміст будь-якого елемента в грунті ніколи не компенсує 

нестачу іншого, а навпаки, може спричиняти негативну реакцію. 

 Точний діагноз нестачі будь-якого елемента важко визначити, насамперед 

тому, що дефіцит деяких елементів призводить до однакової реакції. 

Наприклад, брак заліза, азоту і магнію виявляється в пожовтінні листя 

(міжжилковий хлороз). Визначення порушень живлення може бути 

ускладнено видовими особливостями рослин або їх фізіологічним станом.  



 Дуже часто в грунті виявляється дефіцит одних елементів і надлишок 

інших або надлишок якогось елемента ускладнює засвоєння іншого. Так, 

надлишок магнію перешкоджає засвоєння коренями рослини кальцію. 

 

ІІІ. Навчальні цілі та очікувані результати  

1. Осмислення і первинне закріплення знань учнів з біології та екології.  

2. Актуалізувати особистісний сенс учнів до вивчення даної теми і забезпечити 

подальший  

3. Формування вміння проводити біологічний експеримент створювати 

мультимедійну презентацію 

4. Розвиток рефлексивного мислення учнів;  

5. Підвищення мотивації до вивчення біології та екології.  

Поетапна діяльність групи 

Назва етапу 

проекту 
               Діяльність групи             Одержані результати 

 

Початковий 

(планування 

діяльності) 

 

 

 

 

 

 

Творчий 

(дослідження 

теми проекту 

 

 

 

 Осмислення актуальності 

проекту; 

 Обговорення мети та 

поставлених завдань; 

 Поділення на підгрупи і 

отримання завдань; 

 Визначення джерел 

інформації; 

 Складання плану дій. 

 

 

 

 

 

 

 

І підгрупа Теоретики:  

                              Василик М.М. 

                              Гелемей Н.Л. 

 розглянути додаткову та 

довідкову літературу із 

заданої тематики; 

 знайти та опрацювати 

 

 Визначилися з напрямками 
роботи; 

 Ознайомилися з літературними 
джерелами,  інтернет-
ресурсами, з плануванням 
роботи, правилами ведення 
дискусії, готовності доповідних 
матеріалів, оцінюванні готових 
продуктів; 

 Розподілили обов'язки у групі; 
 Переглянули відеоматеріали 

до проекту. 
 
 
 
 
 
 

 Зібрали необхідну інформацію; 
 Зробили аналіз зібраної 

інформації; 
 Визначили склад грунту і 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали в Інтернеті; 

 з’ясувати вимоги рослин 

до типу грунтів, 

правильності вибору 

горщиків, поливу і 

оприскання; 

 оформити публікацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ підгрупа Соціологи: 

                        Грицак В.М. 

                        Максимів В.М. 

 провести анкетування 

учнів: 

Питання для учнів школи: 

1. Чи хотіли б Ви у свої 

оселі мати різні кімнатні 

рослини? 

а) так;    б) ні;   в) не знаю. 

      2.  Чи хотіли б Ви знати назви 

всіх своїх кімнатних росли?  

  а) так ;   б)ні;   в) не знаю. 

      3. Чи хотіли б Ви знати 

правила догляду за кімнатними 

рослинами? 

    а) так;   б) ні;   в)не знаю. 

      4. Чи хотіли б Ви знати 

походження своїх кімнатних 

рослин? 

    а) так;   б) ні;   в) не знаю. 

      5. Чи правильно розміщені 

рослини у вашій оселі? 

     а) так;   б) ні;   в) не знаю. 

      6. Чи хотіли б Ви знати 

правила поливу кімнатних 

рослин? 

    а) так;   б) ні;   в) не знаю. 

      7. Чи хотіли б Ви знати всі 

правила пересадки кімнатних 

рослин? 

     а) так;   б) ні;   в) не знаю. 

       8. Чи хотіли б Ви знати, як 

правильно вносити мінеральні 

дренажного шару при 
пересадці так, як піщана і 
торфяна земля швидше 
пересихає ніж глиняна; 

 Горщики вибрали відповідно 
до розмірів рослини, 
враховуючи її кореневу 
систему; 

 Для поливу береться теплу 
відстояну протягом доби воду 
(не містить вапна і хлору); 

 Не оприскуються рослини з 
опушеним листям (примули, 
сенполії), і рослини, які 
потрапили під пряме сонячне 
світло – «сонячні опіки»; 

 Оформили проект. 
 
 
 
 
 

 Провели анкетування учнів 9-
10 класів; 

 Аналіз отриманих результатів і 
зроблених розрахунків занесли 
у таблицю 3.1. 

 Результати, які подані у таблиці 
зробили у вигляді діаграм 
(рис.3.1-3.4); 

 Дане анкетування довело , що 
значна частина опитаних 
школярів знає досить мало про 
правильний догляд за 
кімнатними рослинами, але 
хочуть їх здобути – 10 клас -
50%, 11клас -45%, 9 клас -47%; 

 Середньо статистичне 
значення показало, що 50% з 
усіх опитаних готові 
почерпнути і втілити в життя 
правильний догляд і турботу за 
рослинами. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добрива? 

    а) так;   б) ні;   в) не знаю. 

        9. Чи обприскуються ваші 

кімнатні рослини? 

  а) так;   б) ні;  в) не знаю. 

        10. Чи відчувають рослини 

вашу турботу? 

    а) так;   б) ні;   в) не знаю. 

 

 проаналізувати отримані 

результати, зробити 

відповідні розрахунки, на 

основі яких побудувати 

діаграми, зробити 

висновки; 

 створити презентацію за 

результатами досліджень. 

 

ІІІ група Практики: 

                                   Дирда О.О. 

                                   Било М.В. 

 проаналізувати вплив 

абіотичних факторів на 

ріст і розвиток кімнатних 

рослин; 

 здійснити розташування 

кімнатних рослин в 

кабінеті біології; 

 вилучити з класу отруйні 

рослини; 

 провести дослідження 

впливу мінеральних 

добрив на сенполію 

(узомбарська фіалка) 

Butterflu blue; 

 спостерігати за ходом 

експерименту, 

проаналізувати, зробити 

відповідні висновки; 

 провести розрахунки 

витрат; 

 створити презентацію за 

результатами 

експериментів з власними 

фотоматеріалами, 

коментарями, висновками. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Створили карто-схему 
розташування кімнатних 
рослин відповідно до їх 
морфологічних та фізіологічних 
особливостей; 

 Вилучили з класу рослину 
олеандр (отруйний сік), паслін і 
соленум (отруйні ягоди); 

Для досліду було взято 5 сенполій. 

Одна рослина під №1 – контрольна, 

інші 4 №2,3,4,5 – експерементальні.  

           Рослина №1 - отримувала всі 

види добрив (азотні, фосфатні, 

калійні) в певній пропорції, які 

зазначені на етикетці від виробника.  

           Рослина під № 2 - отримувала 

тільки аміачну селітру (азотні 

добрива). 

           Рослина під № 3 – сульфат 

амонію (фосфатні добрива). 

           Рослина під №4 – калієву сіль 

(калійні добрива). 

           Рослина під № 5 – звичайну 

холодну воду з-під крана. 

          Добрива вносяться з певним 

інтервалом: 1 раз на два тижні по 5мл 

на 1л води. Всі рослини 

підживлювалися у піддони в один і 

той самий день (суббота), і той самий 

час (8°°год). Грунт розрихлюється 

систематично ввечері тогож дня, коли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунковий 

(складання 

кошторису) 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий 

(перегляд 

результатів 

проекту, 

підбиття 

підсумків) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбати: 

 посадковий матеріал; 

 добрива; 

 ємність для поливу 
 

 

 

 

 

 оформлення результатів; 

 демонстрація готових 

матеріалів; 

 оцінювання діяльності 

групи; 

 рефлексія. 

здійснювався полив. 

           Експеремент було розпочато 

29.11. 2017року. 

 Так як на зимовий період 

підживлення припиняється – період 

спокою рослин. Один раз в місяць (15 

числа) потрібно  зафіксовували стан 

рослин за допомогою фотоапарата 

(світлини подано в додатках К ). 

 Спостереження за 
експериментальними 
рослинами продовжується 
(закладено на 6 місяців: 
листопад - квітень). 

 
Придбали: 
 горщики: 5шт. по 10гр. 
 грунт: 5кг 2 упаковки по38гр 
 лійка для поливу 1шт. 15гр 
 добрива:  

фосфатні – 1уп. 25гр; 
азотні – 1 уп. 25гр; 
калійні -1 уп. 25гр; 
комплекс мінеральних 
добрив -1уп. 44гр 

Всього: 260 гр. 
 

 оформили результати; 

 розробили пам’ятку 
підживлення кімнатних 
рослин; 

 оцінили роботу групи та 
провели самооцінювання; 

 провели підсумки роботи в 
проекті; 

 обговорили строки та вид 
презентування проекту 
шкільній й дошкільній спільноті 
свого міста, села. 
 

 

    ІV.  Рекомендації. 

1.  Рекомендуємо поливати кімнатні рослини відстояною кімнатної 

температури водою, а не тільки що узятою з-під крана. Полив повинен 

здійснюватися лійкою з довгим носиком, близько до грунту. 



2. Рекомендуємо вносити добрива в період вегетації, а не в період спокою 

або перед періодом спокою, щойно пересаджену і хвору рослину, 

рослину з пошкодженою кореневою системою.  

3. Запропонувати свою допомогу вчителям біології у паспортизації 

кімнатних рослин. 

4. Організувати у школах і дошкільних закладах фестиваль кімнатних 

рослин з метою популяризації знань необхідних для догляду за 

кімнатними рослинами. 

       

   V. ВИСНОВОК 

1.Виконуючи роботу ми з’ясували, що не просто тільки рослини підливати і 

розмістити на підвіконні ближче до джерела світла, а вивчити її географічне 

походження. Для того, щоб і надалі правильно доглядати кімнатні рослини. 

2.Проаналізувавши умови освітленості, температурного режиму і великий 

різновид кімнатних рослин, ми розмістили їх в правильному порядку, 

створивши карто –схему, тому, що їм потрібні різні умови  зростання. Ми 

дійшли правильного рішення , створивши в кабінеті біології суцільне 

«зелене вікно» із світлолюбних рослин. І цим створили мікроклімат для 

інших груп рослин. 

3. Важливим фактором також є водний режим, який неоднаковий для всіх 

рослин. Не можна обприскувати ті рослини, які цвітуть, і які мають на 

листках ворсинки. Також вирішуючи питання поливу, корисно знати в яких 

умовах вологості знаходяться рослини у себе на батьківщині. Не 

рекомендується поливати водою тільки що узятої з-під крана. Полив 

повинен здійснюватися лійкою з довгим носиком, близько до грунту. 

4.Нами було встановлено, що важливим є правильність вибору кімнатних 

рослин відповідно до свого власного будинку. Також варто пам’ятати, що всі 

предмети в кімнаті поглинають світло і тому потрібно правильно 

розташувати рослини до джерела світла. 



5.Враховуючи те, що не всі кімнатні рослини можуть підходити до інтер’єру 

кімнати, потрібно не забувати, що зелені рослини на світлі поглинають 

вуглекислий газ, виділяють кисень, а вночі навпаки – виділяють вуглекислий 

газ. Тому, кількість рослин на одиницю площі потрібно враховувати 

особливо у спальних кімнатах. А також не забувати про отруйні речовини, 

які можуть виділяти деякі рослини, погіршуючи таким чином стан здоров’я 

людини. Особливо це важливо при озеленені дитячих кімнат. 

       6.  Дослідження показують, що в наших умовах сенполіїї примхливі і 

вибагливі рослини. А також на основі лабораторних досліджень нами було 

встановлено, що не рекомендується вносити добрива в період спокою або перед 

періодом спокою, щойно пересаджену і хвору рослину, рослину з 

пошкодженою кореневою системою.  

7.За результатами анкетування, ми дійшли висновку, що не всі учні  школи 

знають як правильно доглядати за кімнатними рослинами, а особливо про 

внесення мінеральних добрив в різні пори року. Але незначний відсоток 

учнів готовий почерпнути знання з літературних джерел і інтернет- сайтів, 

які ми їм запропонували. 
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                                                 Додатки 

 

                       Додаток  А.    Рослини вологих тропічних лісів. 

 

  рис.1  Бегонія               рис.2 Циперус                       рис.3  Паслін 

 

 рис.4  Фікус Бенжаміна      рис.5  Традесканція            рис.6  Монстера 

 

рис.7 Гойя м’ясиста       рис.8    Глоксинія              рис.9   Бальзамін 

         (восковик) 

                            

                             



                                   Додаток Б.   Рослини субтропіків. 

 

  рис.10   Абутилон            рис.11  Аспарагус           рис.12   Хлорофітум 

          

рис.13  Фуксія                           рис.14 Гібіскус                  рис.15   Гортензія

 

    рис.16  Сенполія         рис.17   Калла                рис.18   Домашній лимон 

       

 

 



                                Додаток В.       Рослини пустелі. 

         

     рис.19  Ехінопсіс               рис.20  Опунція           рис.21 Шлюмбергера                 

 

     рис.22  Каланхое                рис.23  Тостянка             рис24  Агава 

      

рис.25 Алое      рис.26 Алууодіум     рис.27  Молочай   рис.28  Дінтерантус

  

рис.29 Дідіереус    рис.30 Діуваліус     рис.31  Цереус       рис.32Очиток Маргона 

              



                                         Додаток Г. 

 

    рис.33   Арум       рис.34 Спарманія      рис.35 Драцена      рис.36 Сансевєра            

                                     африканська 

          

 рис.37 Цикламен        рис.38 Азалія         рис.39 Пальма     рис.40 Пеларгонія         

    

рис.41 Олеандр          рис.42 Примула     рис.43 Дифенбахія     рис.44 Соленум 

 

 

 



   Таблиця 3.1 

        Результати відповідей на питання серед учнів 9 – 11 класів, які 

проявили бажання отримати знання про кімнатні рослини 

     Учні 9 

класів 

   Учні 10 

класів 

    Учні 11 класів 

  Кількість 

опитаних                      

          17             24             9 

        Так             8             12             4 

         Ні             5              7             4 

     Не знаю             4              5             1 

         

Результати, які подані в таблиці ми зробили у вигляді діаграм. 

        

Рис.3.1 Готовність опитаних учнів 9 класів. 
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Рис.3.2 Готовність опитаних учнів 10 класів. 

 

 

 

Рис. 3.3. Готовність опитаних учнів 11 класів. 
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Рис.3.4. Готовність всіх учнів отримати знання правильного догляду за 

кімнатними рослинами. 
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                              Додаток.   Карто- схема розташування кімнатних рослин у   

                                                кабінеті біології                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                               



                                Додаток.   Клас біології (назви рослин і їх географічне  

                                                   походження) 

 

Підвіконня 

1. Ріпсалідопсес рожевий троп. ліси Бразилії 

2. Молочай Міля о.Мадагаскар  

3. Пеларгонія зональна Пд.Афр. 

4. Бегонія імператорська троп. ліси Ам. 

5. Товстянка срібляста Пд.Афр. 

6. Гастерія бородавчаста Пд.Афр. 

7. Церус перуанський аридні області Пн.і Ц. Ам. 

8. Бегонія імператорська троп. ліси Ам. 

9. Гастерія бородавчаста Пд.Афр. 

10. Цереус перуанський аридні області Пн. і Ц.Ам. 

11. Гавортія смугаста Пд.Афр. 

12. Бегонія імператорська троп. ліси Ам. 

13. Товстянка срібляста Пд.Афр. 

14. Клейстокактус Штрауса аридні обл.Ц.Ам. 

15. Алое Пд.Афр.,о.Мадагаскар 

Стіна навпроти вікон 

     4.Сансевєра троп. Сх.Афр. 

     5.Адіантум (Венерин волос) троп., субтроп. Пн.Афр. і Євразія 

     6.Лобівія фантастична гірська Болівія 

     7.Сансевєра триполоса троп. Сх.Афр. 

     8.Дифінбахія розфарбована троп. Пн.Ам. 

     9.Колеус троп. Азія 

        

                                        



       10.Гарденія 

       11.Бальзамін Петерса троп.Афр. 

       12.Колеус троп.Азія 

       13.Фікус Бенжаміна Індія 

       14.Адіантум (Венерин волос) троп.,субтроп.Пд.Афр. і Євразія 

(куток на тумбі) 

1. Келеус троп.Азія  

2. Сеткреазія пурпурна Ам., Мексика 

3. Адіантум (Венерин волос) троп., субтроп.Пд.Афр. і Євразія 

Стіл вчителя 

1. Нотокактус аридні обл..Пн. і ц.Ам. 

2. Гербера 

Мебельна стінка 

1. Фіалка узамбарська гори троп.Афр. 

2. Бегонія імператорська троп. ліси Ам. 

3. Бегонія металічна троп. ліси Ам. 

4. Гавортія смугаста Пд. Афр. 

5. Оранжезіхт Пд.Афр.  

6. Сансевєра триполоса троп. Сх.Афр. 

7. Дифінбахія розфарбована троп. Пд. Ам. 

8. Нефролепсіс високий Сх.Азія. 

9. Сансевєра триполоса троп. Сх.Афр. 

10. 10.Пеларгонія зональна Пд.Афр.   

11. Хлорофітум кущистий пд.. Афр. 

12. Пеперонія лазяча Бразилія 

13. Драцена Пд.Афр.   

14. Фікус Бенжаміна Індія   



                             Додаток.  Світлини досліджуваних сенполій.  

       

                        Посаджено і пронумеровано сенполію 

 

                                                      

 

 

 

                                        Результати  

 



                               Пам’ятка підживлення кімнатних рослин 

 

 Брак або надлишок мікро- і макроелементів призводить до певних змін в 

розвитку рослини не одразу, а після закінчення прихованого періоду. 

 Надмірний вміст будь-якого елемента в грунті ніколи не компенсує 

нестачу іншого, а навпаки, може спричиняти негативну реакцію. 

 Точний діагноз нестачі будь-якого елемента важко визначити, насамперед 

тому, що дефіцит деяких елементів призводить до однакової реакції. 

Наприклад, брак заліза, азоту і магнію виявляється в пожовтінні листя 

(міжжилковий хлороз). Визначення порушень живлення може бути 

ускладнено видовими особливостями рослин або їх фізіологічним станом.  

 Дуже часто в грунті виявляється дефіцит одних елементів і надлишок 

інших або надлишок якогось елемента ускладнює засвоєння іншого. Так, 

надлишок магнію перешкоджає засвоєння коренями рослини кальцію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


