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АВТОРСЬКИЙ ЛАНДШАФТНО-ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ 
«СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК» – ФІТОАРХІТЕКТУРНА КОМПОЗИЦІЯ 

ПОДВІР’Я ШКОЛИ  
 

Красноштан І.В., доцент кафедри біології та методики її навчання 
Муквич В.В., студентка V курсу 

 
У процесі навчання участь у дослідницькій та практичній роботі 

глибоко впливає на розвиток пізнавальних здібностей учнів. Учитель 
біології у своїй професійній діяльності завжди має вміло поєднувати 
теорію з практикою, залучаючи учнів до проведення дослідів, 
спостережень і в доступній формі ознайомлювати їх з новими 
досягненнями біологічної науки. 

Досліди і спостереження відіграють надзвичайно важливу роль у 
вивченні шкільного курсу біології. Вони активізують розумову і практичну 
діяльність учнів, розвивають їх знання, вміння та навички [4]. 

Фітоархітектурна композиція шкільного подвір’я «Сонячний 
годинник» – це авторський ландшафтно-дизайнерський проект, який був 
створений з урахуванням вимог колористики; представлений різними 
сортами троянд чайно-гібридної селекції.  

Професійне використання яких в озелененні школи вчителем 
біології надасть можливість, по-перше, поєднувати теорію з практикою, 
залучаючи учнів до проведення дослідів, які активізують їх як розумову, 
так і практичну діяльність. По-друге, з практичної точки зору ознайомити 
учнів з новими досягненнями біологічної науки в сфері створення нових 
сортів троянд чайно-гібридної селекції. Отже, здійснюватиметься набуття 
та поглиблення учнями досвіду дослідницької роботи, а також 
удосконалення умінь та навичок щодо проведення біологічних 
спостережень. Розроблені ефективні методи та прийоми діяльності учнів 
щодо використанням проекту «Сонячний годинник» спрямованні на 
поглиблене вивчення біології. Насамперед, основна мета – це 
сформувати активну, всебічно розвинену та творчу особистість, яка має 
досвід як самостійного пошуку нових знань, так і їх використання в 
умовах творчої реалізації. 

Відповідно до назви, розроблений нами ландшафтно-
дизайнерський проект має вигляд сонячного годинника, який 
характеризує собою плинність часу; кожна година – це поетапність 
шкільного життя, яке відображається за рахунок міні-композицій з 
використанням різних сортів троянд. Тому, до вашої уваги пропонуємо 
стислий поетапний опис проекту «Сонячний годинник». 

Психічний та особистісний розвиток 6-7-річної дитини, можна 
порівняти з білою трояндою сорту Anastasia, яка уособлює собою ніби 
чистий аркуш паперу. Найбільш вдало охарактеризувати наступний етап 
шкільного життя можна за допомогою світло-кремової троянди сорту 
Diamond Jubilee, яка символізує собою наявність певних знань, умінь та 
навичок, що поступово заповнюють шкільне життя дитини, яке 
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розпочалося з білого аркушу. Третій період становлення особистості 
учня в ЗОШ І-ІІІ ст., в нашій фітодизайнерській композиції «Сонячний 
годинник», яскраво характеризує ніжно рожевий колір витонченої 
троянди сорту Flamingo. Так як, бутони даної троянди розкриваються 
пелюстка за пелюсткою, так і навчальна діяльність набуває яскраво 
вираженої суспільної значущості, ставить дитину в нову позицію 
стосовно дорослих і однолітків, змінює її самооцінку, перебудовує 
взаємини в сім’ї та колективі [1]. 

4 клас – це остання ланка початкової школи. Даний етап у розвитку 
особистості можна виразити за допомогою троянди сорту Avalanche 
Candy. Учні вже мають певні новоутворення, які накопичилися за період 
навчання у початковій школі (тобто поступово чистий аркуш паперу 
заповнюється необхідним для подальшого становлення інформаційним 
матеріалом). Так і троянда цього сорту має яскраво рожеву серединку, 
але її пелюстки забарвленні – від світло-рожевого до білого, що є 
свідченням того, що дані учнівські новоутворення є ще недостатньо 
сформованими. Однак завдяки їм психіка дитини досягає необхідного 
для навчання в середній школі рівня розвитку.  

У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші 
кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що 
потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологічної служби 
навчального закладу. Одним із цих етапів є перехід учнів початкової 
школи у середню. П’ятий клас – період, що безпосередньо передує 
підлітковому; період адаптації до середньої ланки школи [1]. У нашій 
ландшафтно-дизайнерській композиції, ми відображаємо його за 
допомогою дивовижного бузково-блакитного, дуже насиченого кольору 
троянди сорту Dioressence, яка в порівнянні з іншими представниками 
родини розоцвітих (Rosaceae Juss.) має досить новий, незвичайний та 
оригінальний колір. Можна зазначити, що учні 5 класу теж мають 
величезну кількість змін, які непритаманні їх попереднім рокам навчання 
в школі. Новизна стосується перш за все того, що на місце першої 
вчительки приходить новий класний керівник; змінюється колектив учнів; 
видозмінюються цілі, зміст і характер навчальної діяльності, що 
обумовлено введенням нових предметів та вчителів, які їх викладають; 
зростає кількість міжособистісних контактів тощо. Дана троянда носить 
назву знаменитого аромату від Крістіан Діор – її багатий запах 
зачаровує, так як, зачаровує учнів 5 класу все те нове та незвичайне, що 
їх очікує попереду [5].  

Цілісність особистості учня 6 класу можна відобразити в біологічних 
основах нашої фітодизайнерської композиції – трояндою сорту Nostalgie. 
По-перше дана квітка привертає до себе увагу ще здалеку, та як і діти 
підліткового віку за допомогою наявності у них характерних специфічних 
новоутворень, які притаманні для цього вікового періоду; по-друге, даний 
вид троянди має дуже цікаве забарвлення закручені білі пелюстки в 
центрі, що символізують собою часточку того «чистого паперу», з якого 
розпочиналося шкільне життя та яскраві вишнево-червоні пелюстки по 
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краях, які уособлюють потребу дитини у самоствердженні та прагненні 
до почуття дорослості; по-третє, « ностальгія « – саме такий переклад 
має сорт даної троянди, значення якого в деякій мірі імпонує учням 6 
класу та проявляється у тузі за безтурботним життям, а не відносно 
становища в школі. 

Особистість учня 7 класу, можна виразити – трояндою сорту Hot 
Lady, яка має насичено малинове забарвлення квіток, що дає можливість 
найповніше підкреслити вагомість підліткового віку в житті кожного 
школяра [1, 2].  

Учням 8 класу притаманні яскраво виражені ознаками перехідного 
віку. Тому даний період життя школяра у нашій ландшафтно-
дизайнерській композиції, ми відобразили яскраво-вогненим червоним 
кольором троянди сорту El Toro. Таким чином, ми перш за все бажаємо 
підкреслити імпульсивний та строкатий особистісний розвиток школяра. 

Для найповнішого відображення «вершини» підліткового віку, що 
припадає на 9 клас, ми використали троянду сорту Black Baccara, яка 
була виведена французькими селекціонерами. Всі квітникарі 
одноголосно відзначають, що це сорт максимально наближений до 
чорного кольору [3].  

Перехід від підліткового до раннього юнацького віку, від середньої 
до старшої школи – це все є характерним для учнів 10 класу. 
Символізувати початок нового вікового етапу, навчального періоду, та й 
взагалі підняття на ще одну сходинку до дорослості можна вводячи до 
нашої ландшафтно-дизайнерської композиції яскраво жовту троянду 
сорту Mabella. 

11 клас – основним завданням учнів на даному етапі є професійне 
самовизначення. І тому цей етап життя школяра у нашій 
фітоархітектурній композиції, ми відображаємо – трояндою-хамелеоном 
сорту Cherri-brendi. Процес визначення майбутнього роду діяльності 
можна порівняти із кольором цих троянд, цвіт яких є жовто-оранжевим. 
Однак в їх забарвленні окрім цих кольорів також дуже гармонійно 
поєднується яскраво рожево-червонувата облямівка на пелюстках, саме 
так гармонійно та цілісно в учнів мають поєднуватися всі їх здобутті 
знання, вміння та навички за весь період навчання у школі, для 
здійснення свого професійного самовизначення. А ось рівень їх 
наявності залежить перш за все від рівня навчальних досягнень. Щось 
схоже на те, як у троянди насиченість відтінків і присутність того чи 
іншого з них залежить від ступеня освітленості [5]. 

А ось 12 година нашого «Сонячного годинника» буде уособлювати 
собою педагогічний колектив. Учитель має підібрати ключик до кожного 
учня, а отже даний сектор композиції матиме вигляд «Асорті», склад 
якого буде представлений однією трояндою від кожного сорту. 
Характеризуючи 11 клас ми відображаємо його трояндою-хамелеоном, 
яка має жовто-оранжевий колір. Так ось завершить дану композицію 
троянда сорту Pareo з яскравим помаранчевим забарвленням. Якщо у 
когось з одинадцятикласників виявиться бажання пов’язати своє життя з 
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педагогічною діяльністю, то колір його троянди при цьому набуде більш 
насиченого помаранчевого кольору. Також він матиме можливість 
провести свої спостереження з огляду на порівняння певних етапів 
шкільного життя та учнів з відповідним об’єктом його досліджень. 

Таким чином у кожного учня маємо розвивати інтерес до навчання, 
щоб він бажав знати більше і відкривати для себе нове. Коли учень 
здобув необхідні знання з різних галузей біології, він повинен 
підкріплювати ці знання науково-практичною роботою. Саме з цією 
метою ми розробили авторський ландшафтно-дизайнерський проект 
«Сонячний годинник» з урахуванням вимог колористики. Тому, що лише 
на практиці можна підтвердити відомі факти, замислитись, чому це саме 
так, а не інакше, і поставити перед собою нові завдання. 

Отже, грамотно спланована, озеленена і впорядкована садиба 
навчального закладу сприяє естетичному, екологічному та трудовому 
вихованню учнів. Озеленення школи в сучасному стилі покликане стати 
однією з основних ланок у загальній системі виховання.  
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