


 



Це став проєкт 

всього 

природничого 

факультету… 



барон Іван де Шодуар  

Знаменитий парк родини 

Шодуарів,  ХІХ ст. 





Мета проєкту: 
 Задоволення освітніх, пізнавальних, культурних 

потреб учнівської і студентської молоді та інших 

верств населення м. Житомира щодо біологічних, 

екологічних, практично значимих особливостей 

дерев і кущів паркової зони міста.  

 Як? Це реалізується шляхом установлення 

таблиць з QR-кодами біля цікавих рослин.  

 Що це дає? Проєкт забезпечить залучення 

житомирян до вивчення місцевих та екзотичних 

видів рослин міста; популяризацію біології як 

науки про життя; розвиток екологічної культури і 

природничої компетентності школярів, студентів, 

житомирян та гостей міста; дозволить здійснити 

модернізацію і популяризацію міського парку 

серед місцевого населення і туристів 



Виконані завдання проекту 

1 

• Визначено види дерев та кущів міського парку. 

• Створено інформаційні кейси (дані про 10 найцікавіших багаторічних 
рослин парку). 

2 

• Створено відповідні QR-коди, що шифрують опис дерева. 
Розміщено описи і фото дерев на сторінці природничого факультету 
ЖДУ.  

3 

• Здійснено дизайн (творчі ідеї доц. Кириченко Віктора) та виготовлено 
інформаційні таблички з QR-кодами та назвами дерев, логотипом проекту, 
факультету та табличку з загальною інформацією про проект. 

1 

 

• Встановити таблички біля відповідних рослин із залученням КП “Парк”.  

2 

•До Європейського дня парків (24 травня 2021р.) / чи іншої дати здійснити 
презентацію проекту у вигляді квесту для молоді та серії екскурсій для людей 
літнього віку, залучивши до цього студентів і викладачів природничого 
факультету. 

 

Завдання проекту, які чекають втілення  



 





 



 



 





 



Дерев'янисті рослини парку 

Голонасінні 

 Сосна кримська  

 Туя західна 

 Ялівець 

звичайний 

 Ялівець 

козацький 

 … 

Покритонасінні 

 Береза повисла 

 Вільха клейка 

 Граб звичайний  

 Дуб скельний 

 Клен цукровий 

 Скумпія звичайна 

 … 

 ≈ 100 видів! 



Житомиряни, долучаймося! 

 Національний парк «Саксонська Швейцарія» 

(Німеччина/Чехія); 

 Біловезька пуща (Польща/Білорусія); 

 Сади Бутчартів (Канада); 

 Центральний парк Нью-Йорку (США); 

 Парк Кенроку-ен (Японія); 

 Парк с.Сіліншуй (Китай)… 

 Україна:  

Київ 

Дніпро 

Запоріжжя       

Ідею встановлення QR-кодів біля рослин втілено: 


