
                                        Мотиваційний лист 

 

Шановні Члени журі, тема моєї науково –дослідницької роботи: Аналіз 

сучасного стану та перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів рослин 

у складі флори балки «Старі Обтоки» села Ганнівка Гурівської сільської громади 

Кіровоградської області.  

Рослини - моє захоплення з самого дитинства, яке передалося, мабуть, по 

спадковості від моєї бабусі. Скільки себе пам’ятаю, квіти супроводжують мене 

повсюди. Ранньою весною ми з бабусею готуємо грядки для нашого квітника, щоб 

до пізньої осені квіти тішили своєю красою перехожих. Рослини – прикраса нашої 

планети, з величезним захопленням я спостерігаю, як весною розквітають 

первоцвіти – перші посмішки весни, як з’являються ніжно - зелені листочки на 

деревах, як все довкола вкривається соковитою зеленню, проживаючи в селі  це 

легко зробити, адже рослини скрізь, куди не поглянь : квітник, ліс за селом, поле 

що поруч, а ще – шматочки степу, що майорять подекуди клаптиками різнотрав’я. 

Одна з таких ділянок – балка «Старі Обтоки», на перший погляд непримітна, 

невеличка територія, але чим частіше я там буваю, тим більше відчуваю магічну 

красу степу. Перше знайомство з рослинністю балки відбулося під час шкільної 

екскурсії. Тоді мене вразило різнобарв’я кольорів: яскраво - сині сокирки  та 

шавлія, лагідно – срібляста, наче сон, ковила, жовто - сонячні дивина та жовтозілля. 

Тоді я дізналася, що серед цього різноманіття є справжні перлини – рідкісні та 

зникаючі види, яких залишилося зовсім не багато і які потребують нашої охорони. 

Люди знищують ці рідкісні та зникаючі види рослин, бездумно зриваючи їх на 

букети, розорюючи землю чи спалюючи сухостій. Так прикро і боляче дивитися на 

це, хочеться крикнути: «Люди, схаменіться!» 

Дізнавшись, що балка є науковою базою для проведення польових 

досліджень природничого факультету Криворізького державного педагогічного 

університету, я також захотіла долучитися до вивчення червонокнижних та 

регіонально – рідкісних рослин балки. Така нагода випала в червні цього літа, я 

стала учасницею експедиції разом з науковцями: Вікторією Тротнер, геоботаніком, 

автором багатьох наукових статей про рідкісні види рослин Дніпропетровщини, 

старшим викладачем кафедри зоології Криворізького педагогічного університету 

Валерієм Коцюрубою, вчителями нашого закладу – Світланою Ситай, Ларисою 

Маковецькою, Наталією Гриценко.  

За час дослідження, балка стала мені близькою, мрію, що зможу милуватися 

чудовим світом рослин. З впевненістю можу сказати, що з майбутньою професією 

я вже визначилася і вона обов’язково буде пов’язана з рослинами.    
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