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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО НАПРЯМКУ ПОЗАШКІЛЬНОГО 
КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Димашевська Христина 
керівник гуртків 

Позашкільного комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради 
м. Бережани Тернопільської області 

 
 

Анатоція. Розвиток аграрного напряму діяльності, використання інноваційних 
підходів та технологій при обробітку навчально-дослідних земельних ділянок є одними із 
головних завдань позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування. 

 
Ключові слова: аграрні технології, теплі грядки, навчально-дослідна ділянка. 

 
Навчально-дослідна земельна ділянка закладу освіти є базою проведення 

лабораторних та практичних занять, передбачених програмами з природознавства, біології, 
трудового навчання та параграмами творчих учнівських об’єднань біологічного та 
сільськогосподарського напрямів, організації позакласної юннатівської, дослідницької, 
природоохоронної роботи та проведення літніх виробничих практик. Основними напрямами 
діяльності учнів на земельній ділянці є: вирощування рослин, спостереження за їх ростом і 
розвитком, проведення практичних занять та дослідів згідно з навчальними програмами 
природознавства, біології, трудового навчання та творчих учнівських об’єднань [1]. 
Вихованці гуртка «Екологічна стилістика» Позашкільного комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості» м. Бережани найчастіше проводять аграрні досліди на 
відділку колекційної ділянки, також навчаються доглядати за квітниками, живою огорожею та 
декоративними насадженнями. Колекційна ділянка квітково-декоративного відділку — 
невід’ємна складова навчально-дослідної ділянки. На базі колекції відбуваються теоретичні й 
практичні заняття, передбачені гуртковою програмою, періодично організовуються аграрні 
практикуми. 

На базі Центру дитячої та юнацької творчості м. Бережани виокремлено такі основні 
колекційні ділянки: 

� однорічних квітково-декоративних рослин; 
� дворічників; 
� багаторічників. 
Сівозмін у колекційному відділку не запроваджують. Через 2—З роки змінюють 

розміщення окремих груп рослин або місце висівання рослин у межах групи, враховуючи їхні 
потреби в поживних речовинах та вплив на структуру ґрунту. 

Станом на 2017-2018 навчальний рік гуртківці проводять ряд експериментів з 
вирощування квіткових рослин та овочевих культур із застосування інноваційних аграрних 
технологій та методик, зокрема методу теплих грядок. Теплі грядки – це природне джерело 
тепла для теплолюбних рослин. Такі грядки повністю складаються з рослинних залишків та 
сприяють кращій адаптації рослин до зміни температурного режиму. Метод теплої грядки з 
викопуванням траншеї передбачає створення траншеї глибиною 2 і більше багнети лопати на 
місці майбутньої грядки. Першого року викопану траншею заповнюють гілками та коренями 
висохлих плодових дерев. З боків траншея набивається друзками, корою, дрібними гілками. 
Шар з деревними залишками зверху закривають переверненим дерном і добре втоптують. 
Надалі траншея наповнюється сухим листям, травою, рваним папером, попелом, бадиллям. 
Останніми десятьома сантиметрами грядки має стати земля, наполовину перемішана з 
компостом. Такі грядки вимагають регулярного поливу для утворення вологого середовище, 
що сприяє кращій переробці органіки мікроорганізмами. Таким чином, розкладається 
органіка, яка виділяє тепло та підігріває знизу коріння рослин. Варто пам’ятати, що у перший 
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рік теплі грядки містять високий рівень азотистих речовин. За можливості між грубими та 
дрібними гілками можна дати шари газетного паперу та картону, як показано на малюнку. 

 

 
Періодичною є співпраця гуртківців з приватним підприємством по вирощуванню 

квітів м. Козова Козівського району Тернопільської області, де діти ознайомлюються як з 
роботою теплиць, так і з методами вирощування садових квітів. 

 

 
Також  завдяки  путівкам  у  ДП  «УДЦ  «Молода  гвардія»  м. Одеса  вихованці   гуртка 

«Екологічна стилістика» (керівник: Х. Б. Димашевська) у 2016 році мали можливість 
навчатись  за спеціальним напрямом «Агрономія». З навчальною метою  відвідали агрофірму 
«Еврика», де випускається екологічна продукція «З бабусиної грядки». Гуртківці 
ознайомилися з сучасними технологіями вирощування перцю, помідорів та горшку, із 
методикою сортування, консервування продукції та системою крапельного зрошування у 
теплицях. Вихованці гуртка дізналися про діяльність швейцарської компанії Syngenta у сфері 
виробництва препаратів щодо захисту рослин, а також  провели ряд експериментів у 
лабораторіях компанії. 
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На сьогоднішній день використання сучасних аграрних технологій, залучення до 
сільськогосподарської діяльності вихованців гуртків еколого-натуралістичного спрямування є 
важливою передумовою набуття та освоєння необхідних ними знань в агарній сфері. 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх та позашкільних 
навчально-виховних закладів https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/NDZD-2014.pdf



9 

 

 


