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Інформація
Національного еколого-натуралістичного центра учнівської молоді Міністерства освіти

і науки України про організацію і проведення зимового оздоровлення в регіонах в
системі еколого-натуралістичних позашкільних установ (2015р)

      Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та  запланованим
тематичним масовим заходам позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
профілю у більшості регіонів проведено організований відпочинок і оздоровлення учнівської
молоді  у  поєднанні  з  різноманітними  пізнавальними,  розважальними,  народознавчими,
природоохоронними масовими заходами, які сприяли духовному, фізичному та емоційному
оздоровленню вихованців.

Вінницька область. 

Відповідно плану роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів на 2014 рік, з метою
організації  зимового оздоровлення  та  відпочинку дітей  та  молоді  в  ході  зимових  канікул
проведено  64  новорічно-різдвяних,  навчально-розважальних,  еколого-натуралістичних,
народознавчих заходів.
Новорічні  заходи на  обласній  СЮН, згідно народних традицій,  розпочалися 19 грудня  зі
свята  Святого  Миколая,  що  проводилося  двічі,  як  для  дітей  гуртківців  закладу,  так  і
благодійно для сиріт і інвалідів.
Благодійні  новорічні  ранки  проведені  для  100  дітей  з  малозабезпечених,  неповних,
багатодітних сімей мікрорайону «Корея».
Крім новорічно-різдвяної програми «Новорічна казка» в закладі проведено: 
  -  виставки-конкурси  новорічних  букетів  і  композицій  в  рамках  природоохоронної
операції «Ялинка без ялинки», витинанок «Зимовий сон» та новорічних сніжинок;
  - інтелектуальна гра «Екологічний ерудит»;
  -  розважальні  програми:  «Новорічний  щасливий  випадок»,  «Зимові  дарунки
природи»;
  - новорічні ігротеки;
  - конкурси змагання: «Зимонька-зима», «Екологічний бумеранг», екологічний брейн-
ринг «Що? Де? Коли?»;
  -  вікторини:  «Таємниці  за  склом»,  «Квіти  навколо  нас»,  «Подорож до  кімнатних
рослин»; 
  - оздоровчо-розважальна програма веселі старти: «Зимові розваги»;
  - проведено 32 оздоровчо-пізнавальних екскурсій в природу та до новорічної ялинки
міста;
  -  зустрічі  з  учасниками  АТО  у  військовому  госпіталі.  Гуртківцями  були  зібрані
солодкі подарунки, теплі речі.
Всього в ході новорічних канікул в закладі оздоровлено 2378 дітей та підлітків. Ансамбль
народної  музики «Дударики»  та  фольклорно-етнографічний гурт «Бохоняни» виступили з
новорічно-різдвяною  вітальною  програмою  перед  гуртківцями  та  працівниками  обласної
СЮН, дітьми дитячого будинку «Гніздечко», в госпіталі ветеранів Великої Вітчизняної війни,
міськвиконкому та облдержадміністрації.
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Заходами було охоплено 420 вихованців.
Під час канікул на станції юних натуралістів в усіх кабінетах працювали «Майстерні Діда
Мороза»,  де  гуртківці  знайомилися  з  новорічними  традиціями,  обрядами  та  мали  змогу
власноруч виготовляти народні новорічно-різдвяні прикраси.
Для переможців обласних та Всеукраїнських конкурсів була організована екскурсійна поїздка
до м. Києва. 
Одним із напрямків роботи  Чечельницької районної СЮН є співпраця із загальноосвітніми
навчальними  закладами,  національним  природним  парком  «Кармелюкове  Поділля»   для
стимулювання  пізнавальної  й  творчої  активності  дітей.  Така  спільна  робота  допомагає
школярам  усвідомити  складні  зв’язки  в  екосистемах,  розширяє  їх  з  кругозір,  підсилює
емоційне сприйняття живої природи, переконує в необхідності її охорони. В ході зимових
канікул були організовані такі заходи:
  - Нагородження переможців фотоконкурсу «Природа через об’єктив », який проходив
в НПП «Кармелюкове Поділля».
  - Проведено етнічно-фольклорне свято «Весела Маланка» на базі с. Червона Гребля.
Організаторами проведення були НПП «Кармелюкове Поділля», місцева школа та громада
села.
  -  Проведенні  майстер-класи  для  дітей  по  виготовленню  ляльки-мотанки  та
новорічних прикрас.
В школах району традиційно пройшли новорічні ранки з іграми, розвагами та подарунками. 
Відділом освіти була організована поїздка 25 дітей на новорічну ялинку в м. Вінниця. Це 
були діти-сироти, діти із малозабезпечених сімей та переселенці із зони АТО.
Протягом грудня-січня на Хмільницькій районній СЮН працювала :
 майстерня Діда Мороза, де гуртківці власноруч виготовляли новорічні іграшки, якими
була прикрашена головна ялинка міста;
 проведено виставку-конкурс новорічно-різдвяних композицій в рамках Всеукраїнської
акції «Збережемо лісову красуню»;
 проведено 10 оздоровчих походів до лісу, для спостереження та підгодівлі зимуючих
птахів, 3 походи на гірку з санками.
З метою цікавого дозвілля учнів, під час зимових канікул, проводяться конкурси, спортивні
змагання, ігри, психологічні тренінги, екскурсії, участь у благодійних заходах.
Вихованці Гніванської   міської  СЮН під  час  зимових  канікул  були  учасниками  таких
виховних заходів:
  -  участь  у  першому  благодійному  марафоні  серед  шкіл-інтернатів  області  на
підтримку АТО «Україна понад усе»;
  - Андріївські вечорниці на Європейській площі у Вінниці;
  -  були учасниками майстер-класу із  соломоплетіння  у  музеї  М.  Коцюбинського у
Вінниці, виготовляли обереги, що було зафіксовано в телепередачі «Обереги життя»;
  -  проведено  козацькі  забави,  показові  дійства,  конкурси,  змагання  на  Різдвяному
ярмарку у центрі м. Вінниця;
  -  екскурсія  на  Вінницьку кондитерську фабрику «Рошен»  та  розважальний центр
«Рошен».
На Бершадській районній СЮН працює 23 гуртки, які відвідують 334 вихованці. Для 
проведення цікавого та змістовного дозвілля під час канікул складено план роботи під час 
зимових канікул в період. Для вихованців гуртків та учнів шкіл під час канікул проводились 
різноманітні розваги та ігри, цікаві інтелектуальні та розважальні конкурси, екскурсії, 
відвідування бібліотеки, лялькових вистав, проведення туристичних змагань.
Вихованці гуртків, що працюють на базі міських шкіл під час зимових канікул побували на
екскурсіях  в  Бершадському  районному  краєзнавчому  музеї,  районній  дитячій  бібліотеці,
магазині квітів.
Проведено екскурсії  в м. Вінниця для участі в обласному святі новорічної ялинки для 30
дітей  Бершадщини.  З  них  15  дітей  це  вихованці  будинків  сімейного  типу,  а  15  –  учні
малозабезпечених багатодітних сімей Бершадської №№ 1, 2, Флоринської ЗОШ І-ІІІ ступенів
(з них 2 вихованці Бершадської СЮН.
Для гуртківців  Тульчинської районної СЮН були організовані розважально-ігрові програми,
майстер-класи та екскурсії:



  - «Новий Рік мандрує по країнах світу»;
  - «Новорічні пригоди натуралістів»;
  - «Новий рік вже на порозі»;
  - майстер-клас «З неба зірка засвітила»;
 майстер-клас «Подарунок своїми руками»;
  - екскурсія «Фенологічні спостереження в природі»;
 - гра-мандрівка «Зимовими стежинами природи»;
  - екскурсія до краєзнавчого музею м. Тульчина, з метою ознайомлення з традиціями і
звичаями українського народу новорічно-різдвяних святкувань (5 екскурсій – 60 учнів);
  - екскурсії в природу, з метою вивчення видового складу зимуючих птахів рідного
краю (5 екскурсій – 65 учнів);
 - екскурсія у краєзнавчий музей до м. Вінниця (1 екскурсія – 15 учнів).

Всього  під  час  шкільних  зимових  канікул  позашкільними  еколого-натуралістичними
закладами області було охоплено понад 4 тис. або 70% контингенту гуртківців.

Волинська область.

       Впродовж зимових канікул 2014-2015 р.р. різними формами оздоровлення і відпочинку 
було охоплено 767 вихованців позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 
спрямування області.
        Для дітей ВОЕНЦ була підготовлена змістовна програма відпочинку. 320 юннатів 
побували на екскурсіях до екологічної студії дошкільного навчального закладу №17 м. 
Луцька,  зоокуточка, у природу; були учасниками інтелектуальної гри «Біологічний турнір», 
усного журналу «Обряди та звичаї українського народу» та інше. Особливо запам’ятався 
майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Цікава, захоплююча, але кропітка робота 
надовго заполонила увагу дітей. Та в результаті кожний отримав  свою, неповторну ляльку, 
виготовлену власними руками. 
         Педагоги Луцького міського Центру творчості дітей та юнацтва задіяли у екскурсіях 126
дітей. Юннати неодноразово побували у парку 900-ліття Луцька, де  не тільки відпочивали на
свіжому повітрі, а й доглядали за зграйкою диких качок, що постійно живе на одній із 
водойм. Діти  підгодовували птахів, а коли вдарили морози, розбивали ополонки, щоб качки 
могли вільно плавати.
          Юннати Ковельської міської станції юних натуралістів взяли під опіку пару білих 
лебедів, які не відлетіли у вирій, а залишились зимувати. Діти  приносили їм хліб та інші 
«ласощі». Всього,  переважно екскурсіями було охоплено 201 дитину.
         Цікаво проходять канікули і у вихованців Ківерцівського районного Центру еколого-
натуралістичної творчості. У заходах вже взяло участь 120 дітей. Вони побували на 
екскурсіях, у одноденних походах. 

Дніпропетровська область.

З метою організації певних умов змістовного дозвілля юннатів Дніпропетровської області під
час зимових канікул 2014-2015 навчального року  профільними позашкільними закладами 
області було проведено багато заходів, що були направлені на досягнення вищезазначеної 
мети.
Комунальний заклад освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”  організував участь юннатів у обласному святі „Любов’ю родини зігріті”, в якому  
100 дітей отримали солодкі новорічні подарунки і взяли участь у конкурсах і розвагах, що 
проходили на цих новорічних ранках. Також діти мали змогу взяти участь у обласному святі 
„Губернаторська ялинка - 2015”. На свята були запрошені діти-сироти, діти, що прибули з 
зони АТО, творчо-обдаровані, діти з багатодітних та малозабезпечених родин.
Під час зимових канікул в КЗО „ОЕНЦДУМ” та на базі середньої загальноосвітньої школи 
№76 м.  Дніпропетровська, юннатами еколого-естетичної студії закладу були проведені 
новорічні вистави, в яких взяли участь майже 200 дітей.
За окремим планом під час зимових канікул у всіх закладах освіти еколого-натуралістичного 
напряму, пройшли новорічні ранки, екскурсії, конкурси, розваги для юннатів. Також під час 



зимових канікул на базі КЗО „ОЕНЦДУМ”, пройшла зимова сесія слухачів обласної хіміко-
біологічної заочної школи, яку проводили в очно-заочній формі з використанням матеріалів 
відео-лекцій. В очній формі працювали секції психології, фітодизайну та зеленої архітектури.
Зимового оздоровлення вихованців позашкільних навчальних закладів еколого-
натуралістичного напряму у 2014-2015 навчальному році в стаціонарних дитячих оздоровчих 
закладах не проводилось. 

Донецька область.
         В  Мар’їнській районній станції юних натуралістів здійснюється просвітницька робота 
щодо здорового способу життя в зимовий період.
З метою організації зимового оздоровлення проведена ціла низка масово-натуралістичних 
заходів, які сприяли духовному, фізичному та емоційному оздоровленню дітей.
        Новорічні та Різдвяні свята – найбажаніші й улюблені свята дітлахів. Мета і завдання 
організаційно-масової роботи в цей період –поєднати виконання науково- пізнавальних 
програм і практикумів з розважальними  заходами, пропагандистськими природоохоронними
акціями, екскурсіями; зробити життя дітей під час шкільних канікул змістовним і цікавим, 
створити сприятливу святкову атмосферу в дитячих колективах.
       Для вихованців були проведені наступні заходи:
 - Майстерня Діда Мороза.
-  Рейд «Лісова красуня» в рамках акції «Збережем ялинку».
- Новорічна вистава «В гостях у Попелюшки».
 - Новорічне свято «Новорічне чудо».
 - Зимові ігри гарного настрою.
- Акція «Допомога зимуючим птахам».
         У період зимових канікул у Донському ЕНЦ  продовжили працювати гуртки еколого -   
натуралістичної  спрямованості. Гуртки працювали за розкладом, з 9-00 до 12-00. 
Керівниками гуртків були організовані і проведені  екскурсії в парк, сад з метою вивчення 
природи рідного краю та фенологічних спостережень взимку, оздоровлення дітей на свіжому 
повітрі. Проводились культурно – масові еколого-натуралістичні заходи: майстер-клас 
«Новорічні дива: з історії новорічних іграшок», пізнавальна бесіда «Гарні вчинки-ознака 
вихованої дитинки», огляд зимових виставок «Новорічний сувенір», «Ялинка без ялинки», 
«Зимове кафе для птахів», заочна екскурсія до ялинкового містечка, конкурс малюнків 
«Зимові пригоди», літературна гостина «Різдвяна зіронька зійшла», екскурсія в природу 
«Зима - білосніжка», гра-практикум «Зимовий атракціон», зимові розваги на свіжому повітрі,
ігрова програма «Казка зимового лісу», година відпочинку «Сніговик - мандрівник». 
Практичним психологом центру були проведені з гуртківцями розвиваючі вправи, ігри на 
розвиток психологічних процесів особистості,  практикум з розвитку творчих здібностей,  
тестування гуртківців з метою виявлення особистих якостей,  практикум з розвитку 
пізнавальних здібностей. Підчас зимових канікул проводилась індивідуальна та  робота з 
обдарованими дітьми.

Житомирська область.

Відповідно до плану виховних та масових заходів на період зимових канікул 2014-2015 н.р. у 
Житомирському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
проводились заняття гуртків за розкладом та масові еколого-натуралістичні заходи, 
спрямовані на:
- розширення світогляду дітей;
- організацію змістовного дозвілля в період зимових канікул;
- формування та розвиток навичок з виготовлення новорічних прикрас, штучних 
ялинок, новорічних листівок;
- формування навичок вирощування та догляду за рослинами;
- оздоровлення дітей в природному середовищі;
- розвиток творчих здібностей дітей та розкриття їх талантів;
- виховання любові та дбайливого ставлення до природи.



Збереження здоров'я юннатів – особлива проблема, яка давно вийшла з ряду медичних, і 
сьогодні знайшла педагогічне та соціальне значення. Необхідність першочергового 
вирішення даної проблеми очевидна. Головна особливість нашого центру сьогодні – це курс 
на збереження, зміцнення, відновлення здоров'я вихованців. У ЖОЦЕНТУМ функціонують 4 
взаємопов'язані процеси: навчання, виховання, соціалізація, оздоровлення. За роки роботи 
склалася певна система оздоровлення вихованців через:
- психологічну службу; 
- впровадження у практику навчально-виховного процесу здоров'язберігаючих 
технологій; 
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов навчання і виховання.
Під час зимових канікул юннати відвідали головну ялинку області на майдані ім. С.П. 
Корольова, де мали змогу побачити виставку крижаних скульптур, створену київськими 
майстрами. На відкритті та запаленні головної Новорічної ялинки міста Житомира гуртківці 
переглянули новорічне театралізоване видовище «Святий Миколай – добро  в душі засівай!», 
а також загальноміське шоу « На щастя на долю на Рік Новий», різдвяний концерт «Господи, 
благослови Вітчизну мою», ярмарок, виступ школи юних фігуристів.
З метою створення позитивного емоційного фону, як умови, що сприяє підвищенню 
працездатності дитини, розкриттю його резервів творчих можливостей, моральному 
задоволенню й особистісному гармонійному самовираженню і саморозвитку, за сприяння В. 
Онопрієнка – депутата міської ради, вихованці гуртків «Юні садівники», «Основи 
екологічних знань» та «Юні друзі природи» відвідали Житомирський академічний 
український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги, де мали можливість 
переглянути казку «Снігова королева» в постановці заслуженого діяча мистецтв 
Н.Тімошкіної. 
Формуючи гуманістичну спрямованість особистості, керівники гуртків ЖОЦЕНТУМ 
провели для юннатів ознайомлюючу екскурсію до гідропарку в м. Житомирі. Під час 
екскурсії вихованці гуртків ознайомилися з рослинним і тваринним світом в зимовий період. 
Напередодні юннати виготовили годівнички для птахів, які наповнили кормом (зерном, 
насінням соняшника, не солоним салом…) та розвісили в лісопарковій зоні гідропарку.
Науку поширення здоров'я, здорового способу життя наше суспільство почало тільки 
освоювати і ЖОЦЕНТУМ робить у цьому напрямку впевнені кроки.
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
№201 від 04.11.2014 р та плану роботи облЦЕНТУМ на 2014 р. в Житомирському 
облЦЕНТУМ відбулася обласна виставка „Новорічний подарунок”.
На виставку було представлено 182 індивідуальні та колективні роботи. Учасниками 
виставки стали 252 учні та вихованці загальноосвітніх і позашкільних закладів з 17 районів 
та міст області.
Вихованці Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді разом з керівниками гуртків долучилися до мистецької акції «Творимо мир разом», 
яка відбулася в Житомирському гарнізонному будинку офіцерів. Особливо зворушливою була
зустріч із учасниками бойових дій, які нещодавно повернулися із зони АТО. Юннати також 
взяли участь в майстер-класах з виготовлення новорічно-різдвяних подарунків для 
українських воїнів, які захищають цілісність нашої держави. Дитячі сувеніри разом із 
солодощами були передані волонтерам для бійців.
Під час зимового відпочинку учні шкіл та вихованці гуртків Центру позашкільної освіти м. 
Коростеня змогли відвідати майстер-клас гуртка „Флористика” (к-сть дітей - 16 чол.), на 
якому діти навчилися виготовляли атрибут різдвяного свята - ангелочка. Також були 
проведені екскурсії „Природа взимку” (к-сть дітей – 18 чол.), „Екскурсія по зимовому парку” 
( к-сть дітей - 16 чол.), на яких учні ознайомилися з життєдіяльністю рослинного та 
тваринного світу взимку та милувалися зимовими пейзажами визначних місць м. Коростеня. 
Не оминули працівники і наших пернатих друзів. На базі  Центру позашкільної освіти м. 
Коростень було проведено щорічне „Свято зимуючих птахів” (к-сть дітей – 35 чол.) на якому 
дітям найбільш сподобалась міні-вистава про дружні стосунки між птахами. Також діти ( к-
сть дітей – близько 50) взяли активну участь в акціях „Зимовий облік птахів” та „Годівничка”,
під час яких дізналися цікаві факти про життя друзів наших менших та організували їх 
систематичну підгодівлю протягом зимового періоду.



Масові та виховні заходи проводились  у відділенні еколого-натуралістичного напряму 
центру позашкільної освіти імені О.Разумкова м. Бердичева. 
      Продовженням акції «Найкраща ялинка – не зрубана» став майстер-клас «Вирощування 
туї західної насіннєвим способом». Під час даного заходу було висвітлене питання значення 
хвойних рослин в природі та необхідності їх охорони.       Екологічна акція «Найкраща 
ялинка-не зрубана» дозволяє допомогти дітям навчитися бути уважним до світу, що оточує їх,
побачити в ньому те, що вимагає любові та захисту, пробудить в їхніх душах співчуття та 
розуміння життя в усіх його проявах та навчитись охороняти та примножувати зелені 
насадження. Кожна дитина під час майстер-класу посіяла тую, яка буде висаджена вдома та 
зможе стати альтернативою ялинки на Новий рік.
Під час зимових канікул для учнівської молоді в області створено умови для змістового 
відпочинку та оздоровлення дітей. Проводилась також робота по ознайомленню гуртківців з 
правилами техніки безпеки в зимовий період, під час новорічно-різдвяних свят.

Закарпатська область.

      Відповідно до наказу Міжгірської районної станції юних натуралістів №32   від 27 грудня 
2014 року “Про організацію та проведення масових організаційних форм роботи з юннатами 
під час зимових канікул” та  річного плану масової еколого - натуралістичної роботи  в 
канікулярний період організовані та проведені заходи:
 - 25 грудня 2014 р. підведені підсумки районного конкурсу – виставки ‘Новорічна 
композиція”. Учасників та переможців нагороджено Грамотами відділу освіти серед юннатів 
гуртків, шкільних колективів району.
 - 2- 4 січня 2015р. на райСЮН  для юннатів молодшого шкільного віку організовані та 
проведені новорічні ранки “Щедрик, щедрик, щедрівочка”.
 - 6 січня 2015 року старша група гуртків “Юні фольклористи” привітала з святим вечором 
святковим дійством “Вертеп”.
 - 8-9 січня 2015 р. юннати приймали участь у КВК 45 юннатів, біологічниій вікторині - 25 
юннатів, екологічна естафета 35 юннатів райСЮН.
 - 14 січня 2015 року юннати гуртка» Юні друзі природи (осн.рівень) виступили з 
Новорічними вітаннями “З Новим Старим роком”, та провели  розваги “Маланки”.
 - 15 січня 2015 року проведена  екскурсія в дендропарк в рамках акції “Підгодуй пташку 
взимку” з метою активізації еколого – натуралістичної роботи по охороні видового 
різноманіття орнітофауни околиць селища. В заході взяли участь 56 юннатів гуртків. 
Виготовлені та розвішані годівниці 15 шт. для підгодівлі птахів.
 - 16 січня 2015року проведено районний етап конкурсу захисту науково – дослідницьких 
робіт учнів членів МАН. Наказ № 213 18.12.2014р.
 - 19 січня 2015 року: Шоу – програма “Криве дзеркало” для юннатів гуртків.
 - 20-21 січня 2015 року екскурсія в етномузей профліцею смт. Міжгір’я.
- 22-23 січня 2015 р. “Вечір розваг для юннатів”.  У програмі свята  40 юннатів гуртків 
стануть учасниками різноманітних веселих ігор, конкурсів, цікавинок. На завершення вечора 
дискотека.

Івано- Франковська область.

            У зимовий канікулярний час, такий неспокійний для України,  педагогічні працівники 
районних, міських СЮН/ЕНЦ та обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді разом із своїми вихованцями проводили цілу низку заходів, які сприяють духовному, 
патріотичному, фізичному та емоційному оздоровленню  юннатів. У цьому році до них 
долучились діти з східних регіонів України.
   Під час зимових канікул керівники гуртків для своїх вихованців організовували:
  - відпочинкові тематичні  заходи: ранки, вечори, турніри, вікторини знавців народних 
звичаїв та обрядів;
  - вивчення  стародавніх колядок та щедрівок;
  - рухливі ігри на свіжому повітрі, екскурсії в природу;
  - участь своїх вихованців у природоохоронних акціях, конкурсах, виставках.



Організація відпочинку вихованців Богородчанського РЦЕНТУМ в зимовий канікулярний час
більшій мірі проводилась під час проведення екскурсій, масових заходів еколого-
натуралістичного спрямування. 
Так, вихованці здійснювали екскурсії в Манявський Скит, до зимового лісу урочища 
«Діброва», до новорічної ялинки смт. Богородчани та смт. Солотвин. За цей період формами 
організованого відпочинку було охоплено110 школярів, вихованців Богородчанського 
РЦЕНТУМ. Під час відпочинку дітей керівники гуртків використовували цікаві методи і 
форми проведення екскурсій, колядки, щедрівки, які включали розвиваючі інтелектуальні 
ігри, різні конкурси та змагання. В свою чергу в учнів формувались і розвивались почуття 
колективізму, згуртованості, самостійності, самовпевненості, почуття патріотизму, 
бережливого ставлення до природи рідного краю.
Під час зимових канікул керівниками гуртків велика увага приділялася проведенню заходів 
еколого-натуралістичного спрямування. Серед них чільне місце займає проведення виставки 
новорічно-різдвяних композицій, яка тривала з 10 грудня по  15 січня. В цей же період 
проводилися конкурси колядок та віншувань, виставка різдвяних дідухів, природоохоронна 
акція «Годівничка», юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста». Такі заходи допомагають
учням оволодівати необхідними навичками, вчать їх відповідати за доручену  справу, любити 
та охороняти природу рідного краю. Захоплюючим є той факт, що вихованці старшого 
шкільного віку активно підключаються до організації і проведення різних масових заходів.
У Городенківській районній станції юних натуралістів залучені до гурткової роботи 975 
учнів. Цього року, як і щорічно, для всіх дітей, які займаються в гуртках , проведено святкове 
дійство «В Україну, в рідний край, іде Святий Миколай».
Під час зимових канікул для гуртківців та дітей зі сходу нашої країни, що зараз проживають 
на Городенківщині, було організовано товариський вікенд (weekend), який складався з 
майстер-класу по флористиці керівником гуртків Городенківської райСЮН Наталією 
Маріновою, частуванням і цікавим спілкуванням з однолітками.
Гуртківці були активними учасниками:
  - у районній новорічно-різдвяній виставці «Ой радуйся, земле …», кращі роботи були 
представлені на обласній виставці в ОЕНЦУМ;
  - урайонному театралізованому дійстві «Покутська роз коляда».
       В зимовий канікулярний період керівники гуртків організували відпочинкові тематичні 
ранки, вечори, вікторини знавців народних звичаїв та обрядів, вивчення стародавніх колядок 
та щедрівок, рухливі ігри на свіжому повітрі, екскурсії з метою спостереження за природою.
      Значна увага була приділена профілактиці дитячого травматизму та запобіганню 
нещасним випадкам.
     Під час зимових канікул у Надвірнянському районному еколого-натуралістичному центрі 
для дітей та юнацтва для гуртківців було проведено ряд масових заходів, екскурсій.
     На базі Надвірнянського РЕНЦ було проведено КВК на тему «Зимуючі птахи», бесіди на 
тему: «Збережемо лісову красуню ялинку», «Традиції та обряди під час Різдва на 
Прикарпатті», конкурси на кращу колядку та щедрівку, екологічні конкурси, вікторини.
     Протягом січня було здійснено ряд екскурсій на новорічно-різдвяну виставку творчих 
робіт вихованців, експонати якої знаходяться у приміщенні міської ради.
      Юннати Надвірнянщини взяли активну участь у природоохоронній акції «Годівничка». В 
рамках акції гуртківці підгодовували птахів населених пунктів району та міста Надвірної, 
спостерігали за ними, виготовляли  годівнички з різноманітного матеріалу та підгодовували 
їх крихтами хліба, насінням, салом тощо.
     Вихованці гуртків взяли участь у Великому зимовому обліку птахів. В основному ними 
обліковувалися найбільш поширені птахи карпатського краю такі як синиця, горобець, 
омелюх, зяблик, дятел, сорока, снігур та інші.
     Керівник гуртків для своїх вихованців розробили та проводили різноманітні ігри, 
вікторини, конкурси на тему: «Зимуючі птахи».
            Юннати Івано-Франківської міської дитячої станції в період зимових канікул 
організували для своїх вихованців:
1.  - екскурсії до садиби Святого Миколая – 40 дітей.
2.  - проведення новорічних ранків (10 заходів) – 320 дітей.
3.  - свято «Розваги біля ялинки» - 60 дітей.



4.  - загальноміські майстер-класи «Різдвяний затишок оселі» - 30 гуртківців, 107 учнів 
ЗНЗ міста, 46 членів учнівського самоврядування.
5.  - екскурсія в Буковель – 12 дітей.
6.  - вято Миколая в обласній філармонії – 25 дітей.
За окремим планом роботи у період зимових канікул працював Івано-Франківський 
ОЕНЦУМ.
В період  зимових канікул у постійно діючій виставковій залі нашого обласного Центру, 
Творчій майстерні юнната  проводилися екскурсії – огляди виставок-конкурсів. Багато 
відвідувачів було у живому куточку нашого закладу, кабінетах квітникарства, екології, 
дендрології. 
 Екскурсії для студентів вищих навчальних закладів, учнівських та педагогічних колективів 
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, представників 
громадськості області проводили педагогічні працівники ОЕНЦУМ. 
          Керівники гуртків обласного Центру проводили для юннатів та всіх бажаючих майстер-
класи: «Виготовлення ялинкових прикрас», «Новорічних композицій», «Різдвяних віночків». 
          Вихованці гуртка «Юні квітникарі» ОЕНЦУМ, який працює на базі  Солотвинської 
СЗОШ-інтернат Богородчанського району (керівник гуртка Кулик Наталія Василівна) в 
канікулярний зимовий час оздоровлювалися у спеціалізованому санаторії в смт. Єзупіль 
Тисменицького району.
        Всього в області  охоплено організованими формами відпочинку  1949   юннатів 
рай/міськ СЮН/ЕНЦ, що становить  42,7%  від загальної  кількості юннатів:  з них дітей 
сиріт - 22 , дітей позбавлених батьківського піклування - 17, дітей інвалідів - 32 , дітей з 
багатодітних і малозабезпечених сімей - 230,  талановитих та обдарованих дітей - 570.  Брали 
участь: у колядках -  1772, вертепах -430 , щедрівках - 561 , засіваннях - 526,  Маланках  - 
256 ,  екскурсіях в межах області - 1043 .

Кіровоградська область.
    
Адміністрація комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» інформує, що відповідно до Закону України 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», та  планів роботи ОЦЕНТУМ, Новоархангельської 
районної й Світловодської міської станцій юннатів, еколого-натуралістичних відділів 
районних центрів дитячої та юнацької творчості під час зимових канікул 2015 року в області 
було охоплено організованими формами відпочинку близько 3220 юннатів.
   Під час зимових канікул юннати Долинського, Новгородківського, Новоукраїнського, 
Олександрійського, Петрівського, Ульяновського  районів та ОЦЕНТУМ здійснили ряд 
еколого-краєзнавчих експедицій, походів по рідному краю з метою  вивчення природних 
біотопів. Гуртківці позашкільних навчальних закладів в зимовий період взяли участь у 
Міжнародних днях спостережень за птахами, організовували рейди по годівлі зимуючих 
птахів, проводили конкурси, свята «Зимуючих птахів».

З 2 по 11 січня 2015 року учні Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  ім. А.С. Макаренка,
Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ступенів Долинського району та Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Олександрійського району під керівництвом вчителів-ентузіастів Стеблини О.О. та 
Федорова В.М. здійснили чергову туристично-краєзнавчу експедицію «Де смереки шумлять і
синіють Карпати». В ході експедиції діти виявляли та описували сучасний стан лісових 
масивів гірських Карпат в районі Національного природного парку «Соколівські Бескиди», 
знайомилися з особливостям и природних комплексів українських Карпат, історичними та 
архітектурними пам’ятками Львівської області. Разом з цим проведена експедиція 
передбачала  і оздоровлення учасників. Діти мали змогу займатися гірськолижним спортом, 
купатися в термальних водах Закарпаття. 
        Традиційно для вихованців позашкільних закладів еколого-натуралістичного 
спрямування були організовані свята «Новорічної ялинки», виставка-конкурс «Букет замість 
ялинки». Школярі з 23 районів області взяли участь у обласних етапах Всеукраїнських 
виставках-конкурсах «Новорічна композиція» та «Український сувенір». Переможці 
обласного етапу конкурсів презентували свої роботи в обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. Д. І.Чижевського. 



        У січні в обласному позашкільному закладі пройшли різдвяні зустрічі «В колі рідної 
сім’ї» за участю вихованців ОЦЕНТУМ та їх батьків. Для молодших вихованців центру були 
організовані оздоровчі походи «На гостини до природи». Для старшокласників були 
організовані засідання «круглих столів», тренінги за темами: «Твоє життя – твій вибір» 
«Здоровим бути модно!», «Я – громадянин-патріот незалежної держави Україна!», «Люблю я 
свій народ – ціную його звичаї» та інші.

Львівська область.

З  05  грудня2014  року до  12 січня  2015  року керівниками  гуртків  Львівського  міського
дитячого  еколого-натуралістичного  центру,  під  час  зимових  канікул,  було  проведено  22
масових заходи, в яких взяло участь 265 школярів міста. 
Для дітей було проведено:
 -  тематичне заняття на тему «Подорож у світ лікарських рослин». Під час заняття діти на 
прикладі живих рослин, гербарних зразків та слайдів мультимедійної презентації 
познайомились з різноманіттям лікарських рослин, зокрема представниками флори 
Львівщини; методами збору і обробки лікарської сировини та прийомами приготування 
найпростіших лікарських форм. В ході заходу робився акцент на пізнавальну та дослідницьку
активність учнів, реалізовувались елементи національного виховання, здійснювалось 
формування екологічного світогляду. Зокрема, школярі засвоїли елементи мікроскопічних 
досліджень і за допомогою мікроскопа з’ясували «таємниці» цілющих властивостей деяких 
рослин. Під час розгляду різноманіття лікарських рослин була показана їхня роль у творчості,
звичаях та традиціях українського народу. Учням наголошувалось на необхідності 
контрольованого та невиснажливого використання ресурсів лікарських рослин та потребі 
їхньої охорони і збереження для прийдешніх поколінь.
- виховний захід «Пернаті друзі». У заході взяли участь вихованці гуртка «Тварини рідного 
краю».  Пізнавальна гра складалась із 7 етапів:на першому етапі  подавались запитання із 
варіантами відповіді; у другому конкурсі діти мали назвати птаха, якому належить зображене
на екрані гніздо; третій етап складався із загадок про птахів; на четвертому етапі, гуртківці 
відгадували назву птаха, зашифровану у ребусі; у п’ятому конкурсі діти отримали картки із 
перами птахів та визначили власника пера за 5 хвилин; на шостому етапі гуртківці отримали 
конверти із буквами, з яких склали відповідь  на запитання про певного птаха; у сьомому 
конкурсі гуртківці визначили якому виду птаха належать представлені на столі яйця (страуса,
курки, перепілки, дрозда, гуски).
- гру-вікторину «Таємниці друїдів». У заході взяли участь вихованці гуртка «Юні 
фелінологи». 
Для вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин», а також гуртка «Екологія – наука, що 
об’єднує світ» було проведено виховний захід «Дивовижний світ природи» Метою даного 
заходу було: сприяти розвитку у гуртківців пізнавальних інтересів, логічного мислення, 
кмітливості, уваги, пам’яті;формування у дітей ціннісного ставлення до природи, естетичної 
та екологічної культури; узагальнити та систематизувати знання учнів з екології про світ 
фауни і флори; розвивати вміння працювати в групах, виховувати любов до природи рідного 
краю та бережливе ставлення до неї.
Для активізації розумової діяльності гуртківців було об’єднано в три команди по чотири 
учасники і  проведено гру, яка включала 5-ть турів.
З метою надання дітям можливості для самовираження, розвитку творчої активності, 
протягом зимових канікул було проведено вікторини («Водний світ», «Вода», «Птахи»), 
екологічні ігри («Міцний горішок», «Веселі, хвостаті, пернаті», «Цікавинки природи», 
«Всезнайки»), виховні заходи («Вечорниці на Андрія», «Дивовижний світ природи», «Все 
буде добре», «Пернаті друзі», новорічний ранок для дошкільнят, дискотека –зустріч з 
учасниками літньої експедиції «Сколівські Бескиди»)
        Для цікавого та змістовного дозвілля юннатам було проведено: майстер-класи з 
виготовлення новорічних листівок та композицій, тематичні заняття з біології зоології, 
ботаніки та екології. 



Канікулярний період – найсприятливіший час для змістовного дозвілля та відпочинку дітей. 
В області в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування в 
період зимових канікул 2014-2015 н.р. був проведений організований відпочинок школярів у 
поєднанні з різноманітними пізнавальними, розважальними, народознавчими та 
природоохоронними масовими заходами.
Ефективним засобом виховного впливу були екскурсії (до зимового парку, саду, лісу, на 
околиці міста чи села), які сприяли формуванню екологічної культури та дали змогу учням 
тісно поспілкуватися з природою, спостерігати за сезонними змінами та поведінкою тварин, 
підгодовувати і вести обліки зимуючих птахів.
          Щоб зимові канікули школярів області були змістовними і цікавими, педагогічний 
колектив КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» здійснив цілу низку масових еколого-натуралістичних 
заходів, які сприяли фізичному, духовному та емоційному оздоровленню юннатів.
В 2014 році цикл зимових святкувань розпочався зі свята  св.Андрія.
12 грудня 2014 року в ЛОЦЕНТУМ відбулися «Андріївські вечорниці». На свято були 
запрошені вихованці творчих учнівських об»єднань  Центру  та  учні шкіл м. Львова – понад 
п»ятдесят учасників. На столі - на вишитому рушнику - хліб, сіль. Всі учасники дійства - в 
українських костюмах. Ведучі розповіли дітям про вечорниці (досвітки), про звичаї та 
традиції під час вечорниць. Вечорниці були насичені народними піснями, іграми, жартами, 
різноманітними ворожіннями. . Не  обійшлося  і без  «кусання калити» та  пригощання усіх 
учасників смачними домашніми варениками.  Деякі вареники, як годиться, були  із 
«сюрпризами». Це ще більше забавило гостей та учасників. Все це створювало хороший 
настрій у присутніх, наповнювало атмосферу приміщення духом справжніх українських 
вечорниць.
18 грудня 2014 року  до вихованців КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»  завітав Святий Миколай. На 
святі вихованці творчих учнівських об'єднань виступили з театрально-сценічною 
постановкою  «По країні з краю в край, ходить Святий Миколай», розповіли  вірші, 
прочитали молитву, заспівали пісню, присвячену Святому угоднику Миколаю. Всі учасники 
свята отримала подарунки від Святого Миколая. На святі були присутні 36 гуртківців Центру.
Завершилося свято спільною колядою педагогів та вихованців закладу .

З 8 до 23 грудня 2014 року близько  ста  вихованців ЛОЦЕНТУМу включилися в акцію
«Уклін низький тобі, воїне». Вони виготовляли новорічно-різдвяні листівки-обереги 
пораненим бійцям та воїнам АТО, відвідали поранених бійців в госпіталі Західного 
оперативного командування в м. Львові; разом з педагогами  зплели маскувальну сітку в зону
АТО. 
З метою  пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи, розвитку творчої 
ініціативи та пізнавальної діяльності, популяризації дитячої художньої творчості та 
виховання національного світогляду учнівської молоді через пізнання народного 
мистецтва, формування практичних умінь і навичок дітей  з 19 грудня 2014 року до 20 
січня 2015 року на базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»  проведені новорічно-різдвяні виставки-
конкурси «Новорічна композиція» та «Український сувенір».  На  виставки 
представлено понад 600 учнівських робіт із 18 районів, 6 міст та 6 позашкільних 
навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування  області.
Щорічно з наближенням Нового року та Різдвяних свят в області розгортається кампанія за 
збереження життя зеленим красуням – ялинкам. В загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладах області  з 8 грудня 2014 року до 9 січня 2015 року проходила екологічна 
акція з однойменною назвою «Збережемо життя ялинці». Організатори акції мали на меті 
привернути увагу громадськості до проблеми збереження хвойних дерев від масового 
вирубування  напередодні новорічно-різдвяних свят, вплинути на свідомість людей і в першу 
чергу, дітей, та зменшити величезний на них попит.
Працівники ЛОЦЕНТУМу підготували і надіслали в міські і районні відділи освіти 
рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 
області екологічної акції «Збережемо життя ялинці», практичні поради з виготовлення 
новорічних композицій та різдвяних оберегів – Дідухів і «павуків» (за давніми народними 
звичаями на Прикарпатті на різдвяні свята замість ялинки в хаті ставили Дідуха, а до стелі 
чіпляли солом’яних «павуків»). Під час акції «Збережемо життя ялинці» проведені 



тематичні заняття, лекції, бесіди про значення лісових насаджень для природи та життя 
людини; екскурсії в природу - до парку, лісу, де діти знайомилися з хвойними деревами. 
            В рамках акції «Збережемо життя ялинці» на базі  КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»   з 2 до 9 
січня 2015 року проведені конкурси на кращу казку, оповідання, вірш, загадку, прислів’я 
«Наша зелена красуня» та  на кращий малюнок і плакат на тему охорони хвойних насаджень 
від вирубування. Свою майстерність в конкурсах продемонстрували 95 вихованців творчих 
об’єднань Центру.
23 грудня 2013 року керівники гуртків «Природа, фантазія, творчість» ЛОЦЕНТУМ провели 
майстер-клас зі створення новорічних і різдвяних композицій, в якому взяли участь  35 
вихованців.
Всього в акції «Збережемо життя ялинці» взяли участь понад 450 вихованців творчих 
учнівських об’єднань ЛОЦЕНТУМ та 1250 гуртківців  міськ(рай)ЕНЦ, СЮН.
Понад 1000 юннатів під час зимових канікул взяли участь в  екологічній акції 
«Пташина їдальня». Вони виготовляли та розвішували годівниці, підгодовували 
зимуючих птахів. Під час  акції проведені:
- тематичні заняття «Чому потрібно підгодовувати птахів взимку?»; 
- майстер-клас з виготовлення годівниць;
- на базі обласного центру -  виставка-конкурс на кращу годівничку для зимуючих 
птахів (виготовлених гуртківцями ЛОЦЕНТУМ).
З  05 до 09 січня  2015 року  ЛОЦЕНТУМ  провів святковий новорічно-різдвяний 
тиждень, до участі в  якому залучено 190 вихованців творчих учнівських об»єднань 
Центру. Святковий тиждень включав такі заходи:
  - бесіди «Традиції святкування Різдва і Нового року в Галичині», «Зимова дорога і 
пішохід»;
  - проект «Різдвяні віншування»;
  - інтелектуальна гра «Люби і знай свій рідний край»;
  - гра-подорож «Україна в міфах і легендах»;
  - вікторини:«У світі тварин»,«Зимуючі птахи», «Птахи –метеорологи».
Дванадцять вихованців гуртка «Юні охоронці природи» ЛОЦЕНТУМ, який працює на базі 
Бірченської ЗОШ  І-ІІ ст.. Городоцького району, здійснили захоплюючу мандрівку підземною 
частиною міста Лева – «Підземелля Львова», оглянули  Головну живу театралізовану 
різдвяну шопку.
          Для вихованців Бориславської міськСЮН у період зимових канікул працювала 
«Мистецька галерея зими». Тут проходили майстер-класи  з виготовлення новорічних 
та різдвяних композицій, іграшок з природного матеріалу;  проводились конкурси 
загадок, прислів'їв та приказок, не тільки про хвойні породи, а й про ліс, листяні дерева
і тварин лісу, охорону рослинного та тваринного світу. 
Під час зимових канікул на базі СЮН працювала і «Фітовітальня». Вихованці гуртків 
готувати фіточаї з трав, зібраних на навчально-дослідній ділянці СЮН, та пригощали 
ними педагогів і батьків. На базі «Фітовітальні» проводились конкурси «Рослинки-
вітамінки», «Будь здоровий» та бесіди «Зелена аптека на підвіконні», «Я і здоровий 
спосіб життя», «Українські страви Святвечора».
Спільно із Будинком дитячої та юнацької творчості м. Червонограда відбувся 
«Різдв яний вернісаж» з  цікавими конкурсами на кращу колядку і щедрівку. Конкурс ˊ
проходив  протягом трьох днів.  Перший день - для дітей з РНЦ «Світанок»,  другий - 
для дітей схильних до правопорушень,  та третій - для обдарованих дітей. Після 
закінчення конкурсу діти були нагороджені подарунками.
135 вихованців Стрийської СЮН відвідали виставковий зал музею «Верховина», 
переглядали новорічно- різдвяну виставку робіт митців художнього об’єднання «Стрий-
Ко».   Для  юннатів СЮН був організований майстер-клас з «Виготовлення різдвяних 
атрибутів: колядничків, павучків, новорічних листівок технікою «квілінг», конкурс 
аплікацій «Диво-сніговик» та бесіди «Традиції та обряди святкування Різдва в Україні».
З 05 грудня 2014 року до 12 січня 2015 року керівниками гуртків Львівського міського 
дитячого еколого-натуралістичного центру було проведено 22 масових заходи, в яких взяло 
участь 265 школярів міста. Це такі як гра-вікторина «Таємниці друїдів», вікторини - «Водний 
світ», «Вода», «Птахи», екологічні ігри - «Міцний горішок», «Веселі, хвостаті, пернаті», 



«Цікавинки природи», «Всезнайки», виховні заходи - «Вечорниці на Андрія», «Дивовижний 
світ природи», «Все буде добре», «Пернаті друзі», новорічний ранок для дошкільнят, 
дискотека – зустріч з учасниками літньої експедиції «Сколівські Бескиди».
Для цікавого та змістовного дозвілля юннатам було проведено: майстер-класи з виготовлення
новорічних листівок та композицій, тематичні заняття з  зоології, ботаніки та екології. 

Під час канікул відбувалися екскурсії  до 
новорічно-різдвяної ялинки та «дідуха» в центрі міста, краєзнавчого  музею, до храмів. 
Проводився перегляд відеофільмів про тваринний та рослинний світ екологічної 
відеотеки «Екосвіт» та їх обговорення.
            Юннати  Дрогобицького РЕНЦУМ  в рамках акції «Святкуємо різдво разом» 
долучилися до заходів, проведених на  Дрогобиччині  для гостей  зі Сходу – дітей 
Миронівських ЗОШ № 9, 10 та школи-інтернату м,Дебальцеве Донецької області. На 
районному святі «Колядує Франковий край» порадували дітей зі Сходу дзвінкими 
колядками, щедрівками і віншівками, побажали їм миру, добра і достатку.

         В період зимових канікул на Львівщині в навчальних закладах еколого-
натуралістичного спрямування організованими формами відпочинку і оздоровлення було 
охоплено 1985 юннатів, в тому числі 365 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 9– 
дітей-сиріт, 17 дітей з обмеженими можливостями, 3 – з сімей трудових мігрантів, 5 
вихованців гуртків – переселенців із зони АТО. 

Миколаївська область.

Одним із пріоритетних завдань системи освіти в національній доктрині розвитку освіти, в
Законі  України  «Про  позашкільну  освіту»  є  виховання  людини  в  дусі  відповідального
ставлення  до  власного  здоров’я  і  здоров’я  оточуючих  як  до  найвищої  індивідуальної  і
суспільної  цінності,  формування  гігієнічних  навичок  і  засад  здорового  способу  життя,
збереження і  зміцнення фізичного і  психологічного здоров’я.  Тому основним завданням у
проведенні оздоровлення в період зимових канікул у 2014 – 2015 роках було впровадження у
свідомість вихованців ОЕНЦУМ, Станцій юних натуралістів міст Миколаєва, Первомайська
та  Станції  юних  натуралістів  Новоодеського  району  здорового  способу  життя  в  умовах
стійкого розвитку суспільства. 
     В цих навчальних позашкільних закладах були розроблені плани проведення зимових
канікул  з  максимальним  залученням  учнів  до  змістовного  дозвілля.  У  кожному  з  них
пройшли  оздоровчі  походи,  екскурсії,  рухливі  ігри  на  свіжому  повітрі,  конкурси,  свята,
святкові майстерні, виставки, змагання тощо.
     Зимові заходи в Обласному еколого – натуралістичному центрі учнівської молоді мали
еколого  –  натуралістичне  спрямування  та  оздоровчо  розважальний  напрямок.
Організованими формами відпочинку та оздоровлення в період зимових канікул у 2014 –
2015  роках   в  закладі  було  охоплено  1500  дітей.  Робота  була  спрямована  з  урахуванням
вікових категорій дітей. Цікаво пройшли пасові заходи: 
  - виховний захід для вихованців гуртків «У Миколая багато роботи…»;
  -  виставка  новорічної  флористики  «Новорічна  композиція»  та  різдвяних  поробок
«Український сувенір»; 
  - свято для старшокласників «Любов з першого снігу»;
  - відвідування новорічної ялинки; 
  - новорічне свято для 6-7 класів «Льодовиковий період»;
  - новорічна вистава для дітей молодшого шкільного віку «Пригоди у країні казок або
Кулька гарного настрою»;
  - музейний урок «Новорічні традиції різних народів»;
 конкурс різдвяних витинанок;
  - святкова майстерня «Символ року»;
  - святкування старого Нового року «Де коза ходить – там жито родить»;
  - виготовлення колажів «Зимові візерунки».



       Максимальне залучення учнів до зимових канікул – одне з головних завдань Станцій 
юних натуралістів міст Миколаєва, Первомайська та Стації юних натуралістів Новоодеського
району. 
        У системі повноцінного навчально-виховного процесу Новоодеської станції юних 
натуралістів чинне місце належить організації змістовного дозвілля учнів. З метою 
забезпечення ефективного відпочинку дітей, створення належних умов для культурно-
виховної роботи з дітьми під час зимових канікул керівниками гуртків були організовані та 
проведені різноманітні масові заходи (див. План роботи на зимові канікули). 
   Цікавими для учнів були такі заходи:  інтелектуальні ігри «Розумники і розумниці», «Я
люблю Україну», вікторини «Знавці природи», «У світі рослин» та інші. Яскраве враження в
учнів залишили новорічне поле чудес та конкурс колядок і  щедрівок, які сприяли розвитку
інтелектуальних здібностей учнів та національному вихованню. До новорічних та різдвяних
свят  була  організована  районна  виставка  творчих  робіт  «Новорічна  композиція»  та
«Український  сувенір».  Виставку  відвідали  не  лише  вихованці  станції,  а  й  учні
загальноосвітніх та позашкільних закладів району. 
       Найбільш ефективним засобом виховного впливу є екскурсії, які допомагають учням
тісно спілкуватися з природою та формуванню в них екологічної культури. Для вихованців
станції були проведені екскурсії до зимового лісу, на околицю міста, в природу. Учні мали
змогу спостерігати за сезонними змінами в природі та поведінкою тварин взимку, провели
облік зимуючих птахів.  
   До проведення масових заходів під час зимових канікул були залучені діти соціальних
категорій,  обдаровані  учні,  лідери  учнівського  самоврядування. В  закладі  були  створені
безпечні умови для відпочинку дітей.
Всього оздоровчими заходами охоплено 307 дітей, з них пільгової категорії 287дітей  
Масові  заходи,  які  проводилися  Станцією юних натуралістів  міста  Первомайська під  час
зимових  канікул,  реалізували  права  кожної  дитини  на  повноцінний  відпочинок,
оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів
відповідно до індивідуальних потреб.
        «Я, родина, Україна», саме таку назву місячника зимового відпочинку та оздоровлення (з
19 грудня по 12 січня ) було заплановано для дітей Первомайської СЮН.
Зимовий відпочинок 2015 року та оздоровлення юннатів СЮН було організоване у тісній
співпраці з багатьма школами нашого міста (ЗОШ № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17). 
Діяльність керівників гуртків була побудована на якомога більшому залученню дітей для  
проведення екологічних культурно - розважальних заходів. Під час зимового відпочинку були
проведені: 
  - ековікторини; 
  - конкурсно-розважальні програми;
  - рухливі екологічні ігри.
Екологічно-розважальною  роботою  під  час  зимового  відпочинку  та  оздоровленню  було
охоплено 511 учнів.  У тому числі:
-   дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування — 7.
-   дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей — 53.
-   талановитих та обдарованих  дітей — 207.
-    дітей групи ризику – 51.
На території  СЮН створено регулярну  роботу пташиної  «їдальні». Продумано,  де  краще
розмістити  «їдальні»,  які  годівниці  передбачити.  Відкриття  пташиної  «їдальні»  провели
урочисто, а далі діти по черзі вели спостереження, підгодовували птахів.
Кожен заклад має  власні  традиції.  На Первомайській  СЮН стало уже традицією 8-й рік
поспіль  проводити  загальностанційні  свята:  «Миколай,  Миколай,  подарунки  роздавай»,
«Свято Нового року», «Українська коляда». До проведення цих свят залучаються і батьки
наших вихованців. Вони є активними учасниками під час проведення цих заходів: разом з
дітьми  приймають  участь  у  конкурсах,  розвагах,  змаганнях.  Створюють  добрий  настрій,
надають неоціненну допомогу керівникам гуртків.
Традиційною є акція «Дід Мороз для дітей» (збір та виготовлення подарунків для дітей –
сиріт дитячого будинку), з метою розвитку милосердя та гуманізму дітей.



В період з 19 грудня по 12 січня юннати СЮН розучували колядки, щедрівки, з якими потім
ходили вітати своїх спонсорів; здійснили екскурсію до міської ялинки, провели вікторину «В
гостях  у  казки»,  брейн  –  ринг  «Чому їх  так  назвали?»  (про  птахів),  здійснили операцію
«Друзі птахів» (рейд – перевірка пташиних їдалень).
А ще в цьому році дітям повезло зі снігом. Він подарував їм зимові розваги: ігри в сніжки;
катання  на  санчатах,  ліплення  снігових  фігур.  Діти  отримали  масу  задоволення,  веселий
настрій та оздоровилися.  Адже давно помічено лікувальні властивості розваг, ігор. Саме гра
допомагає дітям одужати, повірити у власні сили. У грі дитина відбувається як особистість, і
це дуже важливо.
Під  час  проведення  різноманітних  заходів  педагоги  СЮН  створювали  доброзичливу
атмосферу, що сприяла спілкуванню між дітьми, набуттю ними практичних умінь.
Всі вихованці були активними учасниками проведених заходів і нагороджувалися грамотами
та цінними призами.
Піклування про хороший емоційний стан, створення комфортних психологічних умов під час
зимового відпочинку було головною  турботою педагогів.
Для дітей проведено: 11 конкурсів, 3 свята, 3 екскурсії, 9 акцій.
       Під час зимових канікул всі гуртки та відділи Миколаївської міськСЮН пов’язували 
свою роботу з оздоровчою програмою, в яку входили:
 Фіточайні, на базі яких проводились такі конкурси 
--- «Традиційні святкові страви»(охоплено52 дитини);
--- «Різдвяна казка»(охоплено 35 дітей);
--- «Рослинки-вітамінки»(охоплено 27 дітей) .
 Були присутні діти ЗОШ №№ 10, 12, 14, 19, 20, 26, 47, 48, ММК, гімн.№41.
    Ігри, конкурси, змагання на свіжому повітрі:
           - «В гостях у Сніговика» ((охоплено 43 дитини);
         - «Ми веселі та кмітливі» (охоплено 35 дітей);
         - «Різдвяний вертеп» (охоплено 47 дітей);
         - «Зимові забави» (охоплено 20 дітей).
 Сумісно з батьками проведені оздоровчі походи (охоплено 40 дітей).

Одеська область.

Протягом зимових канікул 2014-2015 навчального року у загальноосвітніх та позашкільних 
закладах Одеської області були проведені різноманітні масові заходи: новорічні ранки, свята, 
конкурси, новорічні ігри та розваги, майстер-класи з виготовленням новорічних прикрас та 
композицій, природоохоронні акції («Ялинка», «Годівничка»), а також екскурсії. Так, у 
районах області, де працюють спеціалізовані позашкільні заклади (ЕНЦ, СЮН) проведена 
наступна робота:
Балтська районна станція юних натуралістів.
З метою збереження українських традицій, підвищення інтересу дітей до культури та 
традицій інших національностей проведено конкурси колядок та щедрівок, майстер-класи з 
виготовлення різдвяних композицій, бесіди «Як святкують Новий рік та Різдво в різних 
країнах світу». 
Проведено новорічний ранок «Зимова казка» для 25 вихованців закладу, на якому діти весело
провели час, отримали солодощі, призи.
Цікавим та пізнавальним було Свято зимуючих птахів. Гуртківці підготували виступи, пісні 
та вірші про зимуючих птахів рідного краю. Вихованці продемонстрували свої знання щодо 
видів кормів, що використовуються для підгодівлі птахів взимку, різновидів годівничок, 
правил підгодовування птахів та догляду за пташиними їдальнями. 
Корисним для натуралістів закладу виявився майстер-клас з виготовлення найпростіших 
годівничок. Члени еколого-натуралістичних гуртків виготовили близько 40 годівничок та 
розвісили їх у парках міста.
З метою ознайомлення зі змінами, що відбуваються в живій та неживій природі, ведення 
фенологічних спостережень проведено екскурсії до р. Кодима, до парків міста.
Протягом канікул керівники гуртків еколого-натуралістичного напрямку здійснювали 
індивідуальну роботу з гуртківцями над дослідницькими проектами з метою участі 
вихованців у всеукраїнських організаційно-масових заходах згідно з планом.



Котовська міська станція юних натуралістів.
Протягом грудня-січня 2015 року робота станції юних натуралістів  м. Котовська була 
організована так, щоб кожна дитина почувала себе весело, затишно, комфортно, відпочила та 
оздоровилася. З метою організації активного відпочинку, задоволення інтересів і зміцнення 
здоров’я вихованців, залучення їх до дослідницької роботи, спостереження за природою 
проводились екскурсії до міських парків, заняття в природі.
Виховуючи в гуртківців відповідальне ставлення до навколишнього середовища, почуття 
бережливого ставлення до природи, збагачуючи знання дітей про українські народні звичаї та
традиції, в ході декади «Новорічні свята» проведено ряд виховних заходів:
  новорічний ранок «В гостях у Діда Мороза», 
  гру-подорож «У гості до ялинки»,
  пізнавально-розважальне шоу «День зимуючих птахів»,
  ігротеки: «У казковому лісі», «Зимові розваги», свято «До нас прийшла зима»,
 акцію «Годівничка» (підгодівля зимуючих птахів), 
 конкурс колядок і щедрівок «Звичаї – скарб українського народу», 
 конкурс дитячих виробів «Різдвяна казка», 
 іграшкову майстерню «Умілі рученята», 
 виховні години: «Святий вечір», «Як святкують Новий рік у різних країнах».
Розширюючи знання гуртківців про минуле України, про історію рідного міста, звичаї та 
традиції нашого народу, організовано екскурсії дітей до Котовського краєзнавчого музею, до 
музейної кімнати станції юних техніків.
Ренійська районна станція юних натуралістів.
29-30 грудня були проведенні святкові ранки, в яких прийняло участь 219 гуртківців. Під час
канікул діти (135 гуртківців) відвідали краєзнавчий музей, та музей школи.
Було проведено фестиваль народних традицій та обрядів «Florele dalbe», в якому взяли участь
207 вихованців. 
Побували на екскурсіях – 96 вихованців:
Новорічні  свята  на  станції  пройшли як  завжди весело,  цікаво і  незабутньо.  У  підготовці
Нового року брали участь всі гуртківці.
 Інформація про роботу Арцизького ЦЕНТУМ  у період зимових канікул 2015 р.
           Для юннатів ЦЕНТУМ  були організовані різноманітні заходи на період зимових
канікул. 
      Новорічний ранок для юннатів ЦЕНТУМ був організований 27.12. 2014 в якому взяли 
участь 60 юннатів. Згідно плану роботи ЦЕНТУМ на період зимових канікул для юннатів 
різних вікових категорій були організовані    і проведені наступні  пізнавально – розважальні 
заходи: «Святкування нового року в різних країнах світу», «Українські щедрівки», «Свят 
вечір наближається», «Маланка». Також з юннатами проводилися наступні  заходи 
практичного і виховного направлення:  підгодівля зимуючих птахів в рамках акції «Пташина 
їдальня», виховний захід по операції «Ялинка», вивчення зимової орнітофауни і проведення 
великого Різдвяного обліку птахів, захід щодо захисту   зимуючих птахів («День зимуючих 
птахів») та   захід присвячений збереженню здоров’я в зимовий період.  Також керівники 
гуртків приділили увагу не лише пізнавальним заходам,  а й оздоровчим заходам : екскурсії, 
рухливі ігри на свіжому повітрі.
У районах області, де працюють комплексні позашкільні заклади освіти, було проведено такі
масові заходи:
Болградський районний центр дитячої та юнацької творчості.
Під час зимових канікул Болградським РЦДЮТ було організовано проведення позакласних 
виховних і розважальних заходів. Робота була спрямована на поєднання науково-
пізнавальних програм і практикумів з розважальними заходами, природоохоронними 
акціями, екскурсіями з метою організації змістовного дозвілля учнів. Крім того, класними 
керівниками шкіл були організовані і проведені різноманітні заходи і конкурси на базі шкіл 
еколого-натуралістичної спрямованості: 
- захід –гра «Майстерня Діда Мороза» з виготовлення новорічних та різдвяних композицій, 
іграшок з природного матеріалу;
- пройшла акція «Відродимо ліс» (збирання насіння для лісгоспу) на базі Новотроянівського 
НВК с. Городне;



- для учнів шкіл організовано виступи екологічних агітбригад, учасників районного 
конкурсу;
- еколого-натуралістичний похід «Зимовий парк» (м. Болград, парк ім. Пушкіна, дендропарк 
с. Червоноармійське);
- проведено спортивні змагання «Зимові розваги» та здійснено поїздки до м. Одеса, м. 
Болград, Ізмаїл на новорічні заходи, екскурсії до музеїв.
- учні 5-11 класів взяли участь у конкурсі малюнків «Зимова казка».
       З метою організації зимового оздоровлення, активного відпочинку дітей та молоді в ході 
зимових канікул 2014-2015 навчального року у школах та у Болградському РЦДЮТ 
проведено 22 новорічно-різдвяних, пізнавально-розважальних, еколого-натуралістичних, 
народознавчих, спортивно-масових, природоохоронних заходів.
Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Одеський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Промінь».
Під час зимових канікул еколого-натуралістичним відділом було проведено 14 екскурсій до
живого  куточку  КПНЗ  «Одеський  ЦДЮТ  «Промінь».  Екскурсії  відвідали  450  школярів
району.
8-12  грудня  2014  року  відбулась  районна  виставка  новорічних  композицій,  віршів  та
оповідань  «Зимова  фантазія».  У  виставці  взяли  участь  125  учнів,  найкращі  роботи  були
направлені  до  участі  у  обласній  виставці.  Виставку, яка  діяла  протягом зимових канікул,
відвідали понад 250 чоловік. 

Було  проведено  районний  очно-заочний  фотоконкурс  «Мій  улюбленець»,  де  були
представленні роботи 107 учасників гуртківців  світлинами своїх домашніх улюбленців та
гумористичними  коментаріями.   Виставка  фотографій  діяла  протягом  зимових  канікул.
Відвідало понад 300 чоловік.

У  рамках  Всеукраїнської  акції  «Пташина  їдальня»  проводився  конкурс  на  кращу
годівничку, які розвішувалися на прилеглій території, також проводився конкурс малюнків. У
акції взяли участь понад 180 вихованців.
Кожного дня з 12 січня по 23 січня 2015 року проводяться екскурсії до міні зоопарку Центру
«Промінь», а також постійно діє виставка новорічних листівок та малюнків.
Красноокнянський районний будинок дитячої та юнацької творчості.
В  школах  розпочались  канікули,  а  Будинок  дитячої  творчості  продовжує  займати  дітей
різноманітними  справами.  Розпочали  з  Новорічного  ранку,  який  був  створений  в  стилі
подорожі до різних казок. Під час зимових канікул було проведено різноманітні конкурси
малюнків, завдання-вправи по виготовленню цікавих виробів у техніці «декупаж», а також
ігри  на  свіжому  повітрі,  конкурси  загадок,  презентації  про  народні  ремесла  українців,
конкурс  «Що?  Де?  Коли?»,  конкурс  колядок  «Україна  колядує»,  виховні  години  «Зимові
традиції українського народу» та «22 січня - День Соборності України», майстер–клас для
вихованців  гуртків  по  виготовленню  троянд  із  серветок,  а  також  відбулися  Новорічні
віншування в організаціях району.
Овідіопольський районний будинок дитячої та юнацької творчості.
Овідіопольський  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  –  організатор  і
координатор організаційно-масових заходів за напрямами позашкільної освіти та виховання,
в тому числі еколого-натуралістичного напрямку. 
Масовою  роботою  під  час  Новорічних,  Різдвяних  свят  та  зимових  канікул  районним
Будинком  дитячої  та  юнацької  творчості  проведено  16  масових  заходів,  якими  охоплено
понад 2563 дітей,  в  тому числі  9  масових заходів  еколого-натуралістичного спрямування,
1020 дітей – юннатів.
Було проведено наступні заходи:
 - Робота «Майстерні Діда Мороза»  – 339 вихованців.
 - Операція «Зимуючі птахи», в якій взяли участь 241 гуртківців, виготовлено 17 годівничок 
для зимової годівлі птахів. В рамках операції проведено конкурс малюнка «Як взимку про 
пташку подбаємо, то навесні її пісню маємо» (37 учнів). 
 - Новорічне свято для дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей району «Пригоди Діда Мороза» - 400 дітей.
 - Новорічна ігрова програма «Подорож у країну Діда Мороза» для вихованців РБДЮТ– 180 
вихованців. 



 - Новорічний бал «Карнавал» - 150 дітей. 
 - Екскурсії «У лабіринті професії» (РОВД, пожарна частина, редакція, хлібопекарня)  – 54 
вихованця.
 - Цикл екскурсій «Українська народна іграшка» (протягом місяця) – 82 вихованці.
 - Екскурсія до музею «Народознавство»: «Народний одяг та предмети побуту в новорічні та 
різдвяні свята» – 170 вихованців.
 - Конкурс малюнка «Зимова палітра» - 32 вихованці.
 - Участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому» (написання листів, виготовлення 
сувенірів, малюнків військовослужбовцям АТО) (протягом місяця) – 226 дітей.
Білгород-Дністровський міський центр дитячої творчості.
Під час зимових канікул в еколого-натуралістичному відділі комунального закладу «Міський
Центр дитячої творчості» було проведено 29 новорічних заходів,  в яких взяли участь 986
вихованців. Охоплено екскурсіями 254 вихованця. 
Проведено:
 4 вікторини за темами: «Святкування Нового року в різних країнах світу», «Щасливий
випадок», «Різдвяний бумеранг», «Коляд, коляд, коляда…», взяли участь 126 вихованців.
 3  виставки  малюнків,  плакатів  та  стіннівок  на  тему:  «З  Новим  роком  та  Різдвом
Христовим»,  «Новорічна  круговерть»  «Свято наближається».  Було  представлено 98 робіт,
взяли участь 77 вихованців. 
 3  гри-змагання  «Своя  гра  –  українські  Новорічні  та  Різдвяні  традиції»,  «В  гостях  у
казки», «Калейдоскоп зимових свят», взяли участь 165 вихованців.
 8 екскурсій до краєзнавчого, етнографічного музеїв та парків і скверів міста взяли участь
254 вихованців.
 2 відвідування новорічного спектаклю – мюзиклу «Острів скарбів» Центру культури та
дозвілля, взяло участь 56 вихованців.
 4  акції:  «Різдвяний  облік  птахів»  «Годівниця»,  «Зимуючи  птахи»  та  «Передача
Віфлеємського вогню-миру громаді», взяли участь 126 вихованців.
 3 бесіди за темами: «Новорічні та Різдвяні свята України», «Моя Батьківщина - Україна»,
«Білгород-Дністровський – багатонаціональне місто», взяли участь 94 вихованця.
 2 гри-подорожі: «Стежкою до святого Миколая», «Подорож до символів 12 років», взяли
участь 78 вихованця.

Котовський районний центр дитячої та юнацької творчості.
Відповідно до плану роботи еколого-натуралістичного відділу центру дитячої та юнацької
творчості  Котовського  району  в  період  зимових  шкільних  канікул  проводилися  наступні
заходи:
 Новорічно-різдвяна виставка композицій «Зимове чудо» в рамках акції «Ялинка»;
 конкурс на кращий малюнок «Фарби зими», прийняли участь вихованці гуртків Центру,
було організовано виставку кращих робіт;
 екскурсії  до  ЦДЮТ  (вихованці  гуртків,  які  займаються  на  базі  шкіл  району  мали
можливість  відвідати  виставку  на  кращий  малюнок  «Фарби  зими»  та  виставку  «Зимове
чудо»);
 екологічні екскурсії з метою спостереження за рослинами та тваринами взимку;
 керівники  гуртків  відділу  проводили  бесіди  з  техніки  безпеки  на  теми:  «Правила
протипожежної безпеки», «Обережно! Піротехнічні засоби», «Правила безпеки взимку під
час  прогулянок»,  «Обережно!  Бурульки!»,  «Правила  безпечної  поведінки  на  новорічних
святах,  в  школі  та  вдома»,  «Увага!  Ожеледиця»,  «Правила  поведінки  на  водоймищах  у
зимовий час»;
 природоохоронна акція «Годівничка» (гуртківці виготовляли та розвішували годівнички
для підгодівлі птахів взимку), акція триває;
 природоохоронна  акція  «Великий  зимовий  облік  птахів»  (ведеться  спостереження  за
зимуючими птахами), спостереження триває.
Савранський будинок творчості школярів.
В Будинку творчості школярів з вихованцями в зимовий період проводяться такі заходи, як
екскурсії, які сприяють формуванню екологічної культури та дають змогу тісно спілкуватись
з природою:



1. Екскурсія до зимової річки Південний Буг: «Річка взимку».
2. Екскурсія в парк: «Визначення слідів тварин на снігу».
3. Екскурсія: «Спостереження за зимовою природою».
4. Екскурсія до зимового поля: «Стан озимої пшениці».
Не залишилась поза увагою і практична робота, яку проводять керівники гуртків зі своїми 
вихованцями: виготовлення новорічних прикрас, поробок з природного матеріалу, якими діти
прикрашали новорічну ялинку. Також щорічно організовуються конкурси новорічних та 
різдвяних ікебан.
 Відбувся  конкурс віршів «Збережемо життя ялинці», та виставка-конкурс виробів з шишок
ялини та сосни «Природа і фантазія».
На території Будинку творчості школярів вихованці гуртка «Юні друзі природи» доглядають  
птахів, де в зимовий період працюють «пташині їдальні».
 Організовуються розважальні ігри та заходи на свіжому повітрі: «Зимові розваги», «День
здоров’я», «Сильні, сміливі, спритні».
 Дієвим засобом активізації практичної діяльності гуртківців є екологічна стежка «Річка». 
Організовуються екскурсії з метою визначення насаджень на прибережній зоні річок 
Савранка та Південний Буг.
Цікаво і змістовно проходять в Будинку творчості школярів бесіди про користь лікарських 
рослин: «Зелена аптека на підвіконні», «Я і здоровий спосіб життя», також організовуються 
фіточаювання.

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання.
Традиційно пройшла обласна щорічна природоохоронна акція «Ялинка» (18-25 грудня 2014
року),  в  рамках  якої  проходили  обласні  етапи  Всеукраїнського  конкурсу  «Новорічна
композиція» та конкурсу-виставки «Український сувенір». Робота виставки висвітлювалась
обласним телебаченням. Кращі роботи було направлено на Всеукраїнський етап конкурсів до
м. Київ.
В акції «Ялинка» взяли участь більш ніж 800 учнів позашкільних та загальноосвітніх 
закладів з 33 районів області, міст області та міста Одеси. Під час експозиції виставки було 
представлено більш ніж 700 кращих робіт, виконаних як колективно, так і індивідуально.
Юннати  гуртків  еколого-натуралістичного  підрозділу  підготували  та  провели  новорічний
ранок  для  вихованців  підрозділу  «Завітала  до  юннатів  новорічна  казка».  Новорічна
постанова,  хороводи,  новорічні  пісні,  конкурси,  в  яких  із  задоволенням  взяли  участь
гуртківці . Юннати гуртка «Художники-натуралісти-керамісти» взяли участь у Міжнародній
Різдвяній  виставці  «Різдвяна  зірка».  Гуртківці  підрозділу  активно  брали  участь  у
природоохоронній акції «Годівничка» - підгодівлі птахів, виготовленні годівничок. Також під
час зимових було організовано екскурсії до зоологічного музею ОНУ ім. І.І.Мечникова, до
художньої галереї та екскурсії на екологічну стежку з метою фенологічних спостережень. 
Всього в області  оздоровлено:  7241 вихованець,  в тому числі  — дітей-сиріт — 32, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування  —  95,  дітей-інвалідів  —  26,  дітей  з  багатодітних
малозабезпечених сімей — 797,  дітей з  групи ризику — 16,  талановитих та  обдарованих
дітей — 563, у таборах денного перебування — 104.

Полтавська область.

У період зимових канікул у всіх 11 районних (міських) позашкільних навчальних закладах
області  еколого-натуралістичного  напрямку,  Полтавському  обласному  еколого-
натуралістичному  центрі  учнівської  молоді,  обласному  дитячо-юнацькому  оздоровчому
таборі «Еколог» облЕНЦум, Шишацькій, Кобеляцькій та Полтавській філіях облЕНЦум було
організовано  відпочинок  з  широким  залученням  дітей  і  учнівської  молоді  до  новорічно-
різдвяних  дійств,  свят,  вечорів,  бесід,  екскурсій,  конкурсних  та  ігрових  розважальних
програм.
Для 3890 вихованців позашкільних закладів області проведено такі масові заходи:
– Новорічні ранки – 30;
– Свято Коляди – 10;
– Свято Миколая – 28;



– Свято Меланки – 2;
– Свято Пташиної ялинки – 4;
– Свято Зимуючих птахів – 6;
– Розважальні ігри та вікторини біля ялинок – 17;
– Інтелектуальні ігри – 25;
– Виставки новорічних виробів та композицій – 22;
– Екскурсії в природу – 26;
– Екскурсії в музеї – 5;
– Вікторини про тварин і рослин – 25;
– Виставки малюнків – 17;
– Одноденні походи в природу з метою фотографування зимових пейзажів – 4.
У грудні 2014 р. у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської 
молоді було розпочато виконання запланованої роботи щодо організації та проведення 
дозвілля гуртківців у період шкільних зимових канікул.
Згідно плану зимових канікул, керівниками гуртків з вихованцями облЕНЦум проведено 49
масових заходів, до яких було залучено 745 дітей:
 майстер-класи з виготовлення новорічних букетів і композицій «Збережи ялинку»,
виготовлення новорічних прикрас і подарунків своїми руками;
 відвідування  новорічних  вистав  у  Полтавському  обласному  академічному  театрі
ляльок та обласному центрі естетичного виховання;
 перегляд відеофільмів на природничу тематику;
 конкурси  новорічних  подарунків,  сувенірів  та  композицій  «Збережи  ялинку»,
колядок  та  щедрівок,  листівок,  іграшок,  віршів  про  зиму,  малюнків  «Лісова  красуня»,
«Новорічна сніжинка;
 екскурсії  до  зимового саду  з  метою спостереження  за  птахами,  в  парк  з  метою
вивчення фенологічних змін в природі взимку, до міської ялинки з метою фотографування
зимових пейзажів;
 вікторини  «Зимовий  калейдоскоп»,  «Зимовий  ліс»,  «Зимова  казка»,  «Новорічна
казка»;
 бесіди  «Традиції  зустрічі  Нового  року  в  різних  країнах  світу»,  «Традиціїї
святкування новорічних свят в Україні», «Святкування Різдва в різних країнах світу».
17 грудня 2014 року 35 вихованці гуртка «Квіткова фантазія» для гуртківців центру провели
свято  Миколая.  Діти  розповіли  про  походження  цього  свята,  привітали  усіх  піснями  та
віршами,  провели  конкурси.  Усі  учасники  театралізованого  свята  були  нагороджені
солодкими призами.
25 грудня 2014 р. 12 дітей гуртка «Юні кролівники» провели свято «Зимова казка», на якому
діти  відгадували  загадки,  ребуси  і  кросворди,  ознайомились  з  новорічними  традиціями
України та інших країн світу.
26 грудня 2014 року 50 найактивніших гуртківців центру відвідали  Полтавський обласний
академічний театр ляльок, де побували на цікавій виставі «Новорічні пригоди в країні чудес».
Спочатку для дітей було організоване розважальне шоу з конкурсами і  подарунками коло
ялинки. Потім дітей запросили на перегляд новорічної вистави. По закінченню програми всі
гуртківці були нагороджені солодкими призами. 
29 грудня 2014 року для 15 вихованців гуртка «Юні акваріумісти» було організовано майстер
клас з виготовлення новорічних іграшок, діти мали змогу власноруч виготовити прикраси до
новорічних свят.
Зимові  канікули для  160 вихованців філії  у  Полтавському районі  Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  розпочались  проведенням  традиційної
акції  «Збережи  ялинку»,  основною  метою  якої  було  проведення  пропагандистської
природоохоронної роботи зі збереження як найбільшої кількості зелених ялинок. 
Для  учнів  5-11 класів  керівниками  гуртків  філії  проведені  майстер-класи  з  виготовлення
новорічних іграшок, серед вихованців філії проведений конкурс на кращу новорічну іграшку.
Для учнів 1-4 класів Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на базі філії організовано та проведено
виставку кращих творчих робіт вихованців на новорічну тематику, організовані фіточаювання
та новорічні вечорниці.



Вихованці були залучені до святкування свят «Святого Миколая» та «Новий рік – казкове
свято».
Для вихованців  Шишацької  філії були організовані  святкування Дня Святого Миколая  та
Свято зустрічі  Нового року. Стартувала акція «Збережи ялинку».  У такий спосіб школярі
намагалися привернути увагу суспільства до проблеми масштабного вирубування хвойних
дерев  у  новорічно-різдвяний  період.  Під  час  акції  діти  виготовляли  святкові  букети  без
знищення живого дерева.
Для вихованців Кобеляцької філії на базі Кобеляцького НВК № 1, Кобеляцької ЗОШ № 3 для 
учнів 5-11 класів були організовані Новорічні вечори, а 19 грудня вони святкували день 
Святого Миколая. На базі Бутенківської ЗОШ для учнів 5-8 класів було організовано 
Новорічний ранок, а для старшокласників «Бал-Маскарад». У Світлогірській ЗОШ діти 
долучилися до святкування Різдва та завітали на вечір «Новорічної казки». 
З 29 грудня 2014 р. по 19 січня 2015 р. в територіально відокремленому підрозділі 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді обласному 
дитячо-юнацькому оздоровчому таборі «Еколог», що у с. Міські Млини Зіньківського району,
було оздоровлено 91 дитину, це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування із 8 
інтернатних закладів Полтавської області. Для змістовного дозвілля дітей були сплановані і 
проведені масові заходи:
– майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів, подарунків, іграшок, листівок своїми 
руками;
– конкурси «Крижинка та сніжинка», «Снігова королева», маскарадних масок, на найкращий 
новорічний кліп, колядку та листівку; 
– свята зустрічі Нового року, бал-маскарад «Новорічна казка», різдвяна казка «У ніч перед 
Різдвом», свято Коляди;
– зимові спортивні змагання та розваги, турніри з тенісу, шашок, спортивні 
естафети, «Козацькі розваги», «Поклик джунглів», «Книга рекордів «Еколога»;
–  «Що? Де? Коли?», «Шоу ерудит», «День Шерлока Холмса та доктора Ватсона» 
Учні разом з керівниками гуртків районних (міських) станцій (центрів) юннатів проводили 
практичні заняття зі створення та виготовлення новорічних виробів з природного матеріалу 
та чудових композицій з гілок сосни і ялини, штучних квітів. Свої вироби вони експонували 
на новорічно-різдвяних виставках в районних (міських) будинках (центрах) дитячої та 
юнацької творчості, екологічних центрах, на станціях юннатів, в магазинах, школах.
Для гуртківців Глобинського районного еколого-натуралістичного центру проведено:
 - Екскурсії до лісу «Зимова казка», орнітологічний рейд «Подбаємо про пернатих взимку».
 - Конкурс-вікторина «Пташина ялинка», конкурс «Будьмо здорові», флористичний конкурс
на кращу зимову аплікацію, зимові розваги «Якщо в руках санчата».
 - Новорічні ранки та різдвяні зустрічі.
 - Новорічну фотовітальню.
 - Ранок «Моя родина»
       Для 145 вихованців  Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів  в період
зимових канікул було проведено 7 заходів:
 - Екскурсії – «Новорічна красуня міста», спостереження за зимуючими птахами;
 - Вікторини – «Рослини – наші друзі», «Подорож по тілу людини»;
 - Конкурс змагання – створення презентації «Щедрівки, колядки Полтавщини»;
 - Екологічна гра – «Дивосвіт природи рідного краю».
У Новосанжарській районній станції юних натуралістів було проведено:
Практичні роботи – підгодівля птахів та ведення фенологічних спостережень, проведення 
Великого зимового обліку прахів;
Свято – «Новорічний ранок».
Загалом було проведено 6 масових заходів, в яких були задіяні 150 дітей.
Для 135 вихованців Пирятинської районної станції юних натуралістів було проведено 9 
масових заходів, серед них «Зимові фантазії» «Майстерня Діда Мороза», конкурс малюнків 
«Зима прийшла, свята привела», конкурс вигаданих новорічних казок, «Зимова фото сесія».
У Миргородському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 
01.01.15 по 11.01.15 було проведено 12 масових заходів, серед них: вікторини – «Новорічні 
звичаї та традиції в Україні», «У світі тварин»; майстер класи – Виготовлення виробів із 



солоного тіста, майстер-клас з виготовлення різдвяної листівки, «Майстерня Діда Мороза»; 
ігрові програми – «Зимовий калейдоскоп», «Пригоди в зимовому лісі». Під час проведення 
зимових масових заходів були задіяні 265 дітей.
Для 289 вихованців Котелевської районної станції юних натуралістів було проведено 19 
масових заходів: свята – розважальна програма «Витівки Діда Мороза», свято новорічної 
ялинки для гуртківців молодшого шкільного віку; екскурсії – в музей С.А.Ковпака, до міста 
Полтави; виставки – конкурс малюнка «Новорічні фантазії», «Світ моїх захоплень»; майстер-
класи – виготовлення різдвяного подарунку «Ялинка», виготовлення новорічної ікебани.
У Кременчуцькому еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді для 277 вихованців, 
протягом зимових канікул було проведено 15 масових заходів, серед них: свята – «Новий рік 
крокує світом», «Зустрічаємо Різдво», «На Меланки та Василя»; зимові екскурсії, з метою 
спостереження за тваринним і рослинним світом взимку; майстер-класи – Майстерня Діда 
Мороза, «Виготовлення сувеніру «символ року»; розважально-пізнавальні програми – 
«Новорічний ігроленд», «Юний слідопит», «Витівки Снігової Королеви».
129 вихованців Чорнухинської районної станції юних натуралістів брали активну участь у 
масових заходах на зимових канікулах, для них були організовані: новорічне свято 
«Новорічний калейдоскоп», спортивні змагання «Зимові розваги», майстер-клас з 
виготовлення іграшки із солоного тіста «Різдвяне янголятко», екскурсія до зимового лісу з 
метою спостереження за його мешканцями в зимову пору.
Для вихованців Миргородської районної станції юних натуралістів було організовано 51 
масовий захід у період зимових канікул, серед них: екскурсії «Мандри на козацькі гори», 
«Зима чарівниця», «Подорож до зимового лісу», екскурсії до лісу з метою спостереження за 
змінами в природі та ведення спостережень за зимуючими птахами. Діти мали змогу 
долучитися до акції «Побудуй житло для птаха». Були організовані виставки новорічних 
композицій, «Різдвяний сувенір». У масових заходах на зимових канікулах взяли участь 750 
вихованців.
       Всього в області оздоровлено 3542 учня, в тому числі: дітей-сиріт — 9, дітей, 
позбавлених батьківського піклування — 15, дітей-інвалідів — 29, дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей — 153, дітей з групи ризику — 95, талановитих та обдарованих 
дітей — 604, охоплено екскурсіями ,походами — 2738.

Рівненська область.

 У Рівненській області позашкільними навчальними закладами еколого-натуралістичного 
профілю проведено  оздоровчі заходи, якими охоплено 1247 юннатів. 
 Гуртківці Радивилівської районної станції юних натуралістів побували на зимових 
екскурсіях до Морозівського лісу Радивилівського району,  до водно-болотних угідь 
заказника Лев’ятинське болото з метою дослідження швидкості течії річки в зимовий період, 
взяли участь у Різдвяному вертепі. З вихованцями молодшого шкільного віку проведено ігри 
на свіжому повітрі.  Незабутньою стала для юннатів екскурсія до м. Львова, під час якої діти 
ознайомились з особливостями святкування свят Різдвяного циклу.
Вихованці Екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді ознайомились з
орнітофауною м. Рівного, взяли участь у проекті „Соціальна інтеграція, розвиток екологічної 
активності учнівської громади міста задля покращення сталого розвитку”, в рамках якого 
відбулись інформаційні уроки для учнів 1-2 класів щодо поводження з відпрацьованими 
енергозберігаючими лампочками та батарейками. У акції взяли участь 280 дітей. Вони  
отримали розмальовки „Як стати другом природі” та інформаційні листівки, брали участь у 
рухливих іграх. В оригінальній формі проведено інформаційну акцію „Парад сніговиків на 
захист клімату” з метою інформування дітей та дорослих щодо ознайомлення з корисними 
побутовими звичками, що сприятимуть пом’якшенню зміни клімату. Учасники акції 
виготовили сніговиків з пінопласту, які тримають корисні поради. Для старшокласників 
організовано квест „10 кроків до сталогорозвитку”. 5 команд мали пройтистанції 
(велопарковка, збір батарейок, контейнери для збору макулатури, екрани для радіаторів для 
збереження тепла, екологічні торби), розміщені в Рівненському міському палаці дітей та 
молоді, присвячені збереженню енергії та природних ресурсів. Діти вирішували задачі 
побутового змісту, проводили цікаві досліди: скільки води витрачають під час чищеннязубів, 



роботу лічильників тепла, скільки врятували дерев, зібравши певну кількість макулатури, як 
економно використовувати теплові ресурси, скільки використовується електроенергії різними
видамил ампочок.
Юні охоронці природи Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради під час зимових 
канікул побували на екскурсіях у Несвицькому лісі, де спостерігали за життям тварин взимку.
Природолюби стали учасниками екологічного походу  у верхів’я річки Іква, де вели 
спостереження за зимуючими птахами Дубенщини. 
Педагогами комунального закладу „Соснівський Центр еколого-натуралістиної та 
туристсько-краєзнавчої творчості” Березнівської районної ради організовано екскурсії до 
Надслучанського ландшафтного регіонального парку, відвідали визначну пам'ятку - дерев'яну
церкву Святого Миколая, 1734 року,  що неподалік від села Бистричі. Архітектура цього 
православного храму колоритна і самобутня - церква нагадує звичайну сільську хату, тільки 
дуже велику й ускладнену декількома прибудовами, має приземкувату триярусну дзвіницю.
Впродовж зимових канікул вихованці комунального закладу „Станція юних натуралістів” 
Рівненської обласної ради брали участь у розвагах біля центральної ялинки, фестивалі 
вуличних вертепів „Нова радість стала”,  побували на екскурсії до озера Басів Кут „Водойми 
взимку”, стали учасниками бесід „Профілактика респіраторних захворювань”, „Правила 
поведінки на льоду”, „Як  уникнути шкідливих звичок”, „Обережно! Грип”, ,,Обережність не 
зашкодить”, ,,У світі природи”., ,,Бережи своє здоров’я”. „Знавці лікарських рослин”  ділились 
рецептами фіточаїв„З бабусиної скрині” і пригощали ароматними напоями  дитячого кафе 
„Ромашка”.Цікавим для юннатів стала участь у благодійному концерті Рівненського автора і 
виконавця Валерія Марченка, який пройшов у Рівненському обласному театрі ляльок з метою
залучення коштів для підтримки воїнів антитерористичної операції.  
Оздоровленню 525 юннатів Станції сприяли рухливі ігри, екскурсії в природу,  змагання  з 
верхової їзди, які проходили у с. Омеляна Рівненського району. 

Херсонська область.

      Діти обожнюють Новий рік і це так природньо, адже святковий настрій пронизує все 
навколо. Іноді трапляються справжні дива... Такі дива були і на Станції юних натуралістів 
Новокаховської міської ради Херсонської області. Педагоги СЮН поділилися з вихованцями 
теплотою та затишком, щоб зимові канікули стали найбільш безтурботними, веселими та 
змістовними.
      Для цікавого дозвілля на базі СЮН було створено дитячий майданчик  відпочинку 
«Сніговичок», в якому відпочивали 40 вихованців гуртків. Кожен день мав свою програму. 
Щодня працювала «Майстерня Діда Мороза», в якій гуртківці виготовляли новорічно-
різдвяні  поробки з природного матеріалу. 
      Побачити зимові пейзажі  дітям допомогли  екскурсії в природу: до зимового водоймища, 
лісу.
     Два рази на тиждень проходили бесіди пізнавального характеру, за темою Новорічні та 
Різдвяні свята. Вихованці дізнались багато цікавого про традиції святкування Нового року та 
Різдва Христова  в різних країнах. Незабули й про свою історію, завдяки циклу бесід 
«Різдвяні свята та традиції українського народу».
      Рухливі ігри на свіжому повітрі додавали юннатам зимового рум’янцю та підіймали 
настрій на весь день, а перегляд Різдвяних мультфільмів створював атмосферу домашнього 
затишку.
      Не залишились байдужими юні натуралісти й  до  пернатих друзів. В рамках акції 
«Допоможемо зимуючим птахам», була проведена операція «З кожного по зернятку – 
нагодуймо пташку!», основним завданням якої була підгодівля птахів та створення нових 
годівничок. 
      Дозволив проявити свій творчий потенціал конкурс на кращу екологічну казку «Вигадай 
собі свято!». В останній день роботи дитячого майданчика була показана театральна вистава 
«Як хлопці сніговичка робили», яку вихованці підготували за власним сценарієм. 
       Надовго запам'ятаються ці зимові дні, а спогади про відпочинок будуть надавати енергії 
та оптимізму на наступний навчальний семестр!

Хмельницька область.



        Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді організував 
та провів  для дітей під час зимових канікул наступні заходи:
Зимова акція «Підгодуй птахів» - 40 дітей;
Екскурсія в парк «Мешканці довкілля взимку» - 30 дітей;
Акція «Зліпи сніговика» - 60 дітей;
Екскурсія до зимового парку «Світ живої природи» - 30 дітей;
Новорічна дискотека — 80 дітей;
Розвішування годівниць в місцевому парку  - 30 дітей;
Вікторина «Зимові розваги» - 30 дітей; 
Марш миру — 30 дітей.
         Славутський міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді організував та 
провів  для дітей під час зимових канікул наступні заходи:
Екскурсії в природу «Зимовий облік птахів» - 60 дітей;
Участь у відкритті ялинки в місті — 35 дітей;
Розважально-конкурсні ігри на природі — 83 дитини;
Робота в ізостудіях, участь в майстер-класах — 75 дітей;
Участь в роботі благодійних ярмарок-розпродажів — 35 дітей;
Участь у природоохоронній акції  «Годівничка» - 125 дітей.
        Дунаєвецька районна станція юних натуралістів організувала та провела  для дітей під 
час зимових канікул наступні заходи:
Екологічно – інтелектуальна гра «Щасливий випадок» - 40 дітей;
КВК «Охорона тварин» - 80 дітей;
Екологічна  вікторина «Знавці природи» - 40 дітей;
Вікторина «Птахи – наші друзі» - 40 дітей;
Вікторина «Калина» - 40 дітей;
Конкурс «Ми всі господарі природи,тож збережімо її вроду» - 40 дітей.
        Кам'янець-Подільський міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
організував та провів  для дітей під час зимових канікул наступні заходи:
Виховні заходи «Зима щедра святами» - 120;
Катання під ялинками в Старому місті — 200 дітей;
Екскурсія до виставкового дому «Благодійна лотерея», збір коштів для воїнів – учасників
АТО — 50 дітей;
Екскурсія в Старе місто «Сувенірне містечко» - 70 дітей.
         Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
організував та провів  для дітей під час зимових канікул наступні заходи:
Тренінг навичок рівноправного спілкування,  тренінг «Ні-алкоголю і наркотикам!», 
фітовітальня «Цілющі аромати», виховний захід «лікарі на підвіконні» в рамках програми 
«Від екології довкілля до здоров’я особистості» - 100 дітей;
Новорічна театралізована вистава для  дітей за участю собак  «Новорічні зірки», навчання 
для дітей-волонтерів щодо роботи та спілкування із дітьми з особливими потребами в рамках
проекту «Аніматерапія-лікування душі та тіла» - 80 дітей;
Розвиткові заняття з дітьми в рамках  програми з елементами лялькотерапії «Еколялька» - 90 
дітей;
Міська виставка новорічно-різдвяних композицій — 120 дітей;
Новорічне свято, новорічна лотерея — 60 дітей;
Всеукраїнська акція «Великий зимовий облік птахів» 90 дітей;
Творча майстерня з аранжування «Вітальна листівка» - 70 дітей;
Операція «Турбота» (виготовлення і розвішування годівничок, підгодівля зимових птахів) — 
60 дітей.

Черкаська область.

Цікавими, різноманітними і змістовними у 2014/2015 навчальному році  пройшли новорічні
та різдвяні свята з масовими розважальними заходами (свята,  вечори, інтелектуальні ігри,
вікторини, конкурси тощо). Це сприяло інтелектуальному, духовно-моральному, естетичному,
екологічному  розвитку  дітей  та  учнівської  молоді  області.  Цікаву  форму  дозвілля



запропонував обласний Центр – зустріч юннатів Центру з вихованцями Трушівського НВК
Чигиринської районної ради та з юннатами Черкаської районної станції юних натуралістів
(25 осіб). При цьому мали місце: обмінювання досвідом, цікавими екологічними новинами та
проведення вікторин з еколого-природничої тематики. 
Черкаська районна станція юних натуралістів.
      Протягом канікул вихованці станції юних натуралістів мали змогу провести тематичні 
екскурсії: до лісу, до лісництва, на пасіку.
Виготовлялись  рамки  та  навощення  їх  штучною  вощиною,  новорічні  сувеніри,  пройшов
чемпіонат з настільного тенісу, змагання з в’язання вузлів та топографії.
Всього проведено: 25 заходів (6 екскурсій) і охоплено 452 вихованця.
Шполянська районна станція юних натуралістів.
      Для вихованців проведено вікторини, конкурси, „Брейн-ринги”,  гру „Що? Де? Коли?” та 
новорічного „Поле чудес”.
Всього проведено: 10 заходів і охоплено 216 юннатів.
Уманський міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
      Під час зимових канікул вихованці подорожували в країну аранжування (складання 
різдвяних композицій), провели свято цілющого чаю, подорож з Травознавцем. Відновили 
новорічні традиції та звичаї народів Світу, запрошували до себе на вечорниці „Кину кужіль 
на полицю”, співали колядки та щедрівки „Несу кутю на покутю”.
Провели засідання клубу „Молодь за здоровий спосіб життя”.
Всього проведено: 13 заходів  (2 екскурсії) і охоплено 452 дитини.
Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради».
         Під час новорічно-різдвяних свят на базі КЗ «Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» був проведений круглий стіл для керівників 
гуртків еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напрямків, під час якого були 
підведенні підсумки навчального процесу за I півріччя та запланована робота по участі 
вихованців у масових заходах у 2015 році. 
       Спільно з вихованцями Центру, Черкаської районної станції юних натуралістів, 
Трушівського НВК Чигиринського району, було проведено свято «Новорічна феєрія», під час 
якого вихованці мали змогу презентувати свою новорічну команду та новорічне привітання .
     Для  юних натуралістів були проведені новорічні вікторини, конкурси, жарти, а також   
майстер клас з витинанки.
 По закінченню вихованці співали «Колядки» та отримали солодкі призи.  
Всього проведено: 12 заходів (4 екскурсії) і охоплено 465 вихованців.
       Отже в позашкільних закладах Черкаської області під час проведення новорічних та
різдвяних свят зимових канікул  було охоплено 1585 вихованців.

Чернівецька область.

     Під час зимового оздоровлення на канікулах 2014-2015 навчального року КЗ ЧОЦЕНТУМ 
було проведено низку масових заходів, якими охоплено понад 800   дітей.
      З метою виховання національно-свідомого громадянина на багатовікових традиціях 
буковинського народу, формування екологічної, естетичної, трудової культури учнівської 
молоді  проводилась обласна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція» на базі 
Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Протягом місяця учні, батьки, усі бажаючі 
мали можливість відвідати виставку і полюбуватись творчістю, вмінням дітей. У виставці 
прийняли участь понад 300 вихованців позашкільних освітніх закладів міст Чернівці, 
Новодністровськ  та всіх районів області.  Роботи, представлені на виставку, вразили високою
майстерністю виконання, вмілим використанням народних та сучасних традицій 
виготовлення новорічно-різдвяних атрибутів. Особливо цікавими були роботи гуртків 
Сокирянського будинку дитячої творчості, Сторожинецького центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, Новоселицького будинку дитячої творчості, Глибоцького 
будинку дитячої творчості.      За підсумками та оцінкою журі, роботи вищезазначених 
гуртків були визнані найкращими та надіслані в Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді для участі у Всеукраїнській традиційній новорічно-різдвяній 
виставці «Новорічна композиція».



       Центр провів обласний заочний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір». В
заході прийняли участь 84 учасники. Найкраще виконані роботи були відправлені в 
Національний еколого-натуралістичний центр в м. Київ. 
          П’ятнадцять талановитих вихованців Центру були запрошені на святкову новорічну 
виставу з інтермедією для дітей за участю директора Департаменту освіти і науки 
Чернівецької облдержадміністрації. Дійство відбулось в обласному академічному музично-
драматичному  театрі імені Ольги Кобилянської. Після вистави діти отримали солодкі 
подарунки. 
       В комунальному закладі "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" відбувся турнір «Знавців новорічного лісу» для найменших 
вихованців закладу. Його учасниками стали вихованці творчого об’єднання «Малюк», гуртків
«Юні квітникарі» та інші. Діти із задоволенням приймали участь у різноманітних конкурсах, 
розповідали вірші, демонстрували свою ерудицію та артистичні здібності і щиро раділи 
отриманим новорічним подарункам. Особливо свято сподобалось юним вихованцям 
об’єднання «Малюк», яке розпочало свою роботу у 2014-2015 навчальному році на базі 
Центру. В заході було задіяно біля 55 дітей.
       Відбулось свято для вихованців об’єднань Центру «Новорічний калейдоскоп», в якому 
було залучено близько 60 дітей. Сценарієм заходу було передбачено казкове дійство, 
підготовлене вихованцями гуртків «Любителі домашніх тварин», «Природа, фантазія, 
творчість», «Юні екологи», «Юні квітникарі», «Основи перепелівництва» та ін. Також 
проводились цікаві конкурси, тематичні вікторини, розважальні ігри тощо. В нагороду за 
активну участь у святах, всі їх учасники отримали солодкі подарунки.
        В комунальному закладі "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" відбулося свято «Пташина ялинка». Під час вікторин, 
відгадуючи назви зимуючих пташок, команди виборювали право розвісити якнайбільшу 
кількість годівничок на території центру. Згідно сценарію, для юннатів було проведено 
різноманітні конкурси, ігри та вікторини (гра «Впізнай птаха за описом», гра «Зимуючі 
перелітні птахи», вікторина «Зимуючі птахи»). Учасники акції також оглянули виставку 
новорічно-різдвяних композицій. На завершення учнів чекав сюрприз: подарунки та 
солодкий стіл. В заході було задіяно біля 50 дітей.
       Також для вихованців центру, згідно планів гурткової роботи, проводились екскурсії з 
метою вивчення сезонних зимових змін у природі, підгодівлі тварин у парках ім. Т. Г. 
Шевченка та Жовтневому, заказнику Цецино (понад 200 дітей). 
Цікавими та різноманітними були заходи для вихованців Чернівецького МЦЕНТУМ під час 
зимових канікул 2014-2015 навчального року:
 Екскурсія в майстерню Діда Мороза (виготовлення новорічних іграшок), залучено 30
дітей;
 Новорічне  свято  для  вихованців  МЦЕНТУМ   «Кумедний  Новий  рік  з  веселими
Ельфами»», залучено 70 дітей;
 Екскурсія гуртківців зимовим ботанічним садом ЧНУ, залучено 30 дітей;
 Конкурс юних фотоаматорів «Зимова казка», залучено 45 дітей;
 Виставка робіт вихованців «Різдвяний подарунок», залучено 50 дітей;
 Відвідування вихованцями МЦЕНТУМ міської  ялинки та  Будиночка Діда  Мороза.,
залучено 30 дітей;
 Дослідницький  практикум  на  базі  Інституту  біології,  хімії  та  біоресурсів  ЧНУ,
залучено 30 дітей.
 «Комп'ютерна зимова анімація», залучено 25 дітей;
 Відеолекторій «Екологічний слід», залучено 30 дітей;
Низку  цікавих  заходів  було  проведено для  гуртківців  Заставнівського  ЕНЦУМ  під  час
зимових канікул 2014-2015 навчального року:
 Районна виставка «Новорічна композиція» , залучено 50 дітей;
 Свято новорічної ялинки з вихованцями молодшої групи, залучено 65 дітей; 
 Калейдоскоп різдвяних свят,  залучено 75 дітей; 
 Свято-конкурс «Пташина ялинка» , залучено 30 дітей; 
 Екотурнір «Знавці новорічного лісу» , залучено 50 дітей;
 Різдвяні розваги біля ялинки, залучено 60 дітей.



 Для гуртківців Сторожинецького РЦЕНТУМ в рамках заходів, передбачених на новорічно -
різдвяні свята було заплановано:  
o Проведення  театралізованого свята  для  дітей  пільгових  категорій  та  дітей  з
Луганської обл.  «Хто, хто Миколая любить», залучено 55 дітей; 
o Участь  у  виставці-конкурсі  новорічно-різдвяних  композицій  «Новорічна
композиція»,  “Український  сувенір”,  Районний  конкурс-виставка  «Новорічна  композиція»,
“Український сувенір”, залучено 100 дітей; 
o Участь  в  обласному  етапі  новорічно-різдвяної  виставки  «Новорічна
композиція», “Український сувенір”, залучено 20 дітей;
o Конкурс малюнків «Зимові мініатюри», залучено 40 дітей;
o Бесіда в гуртках: Вікторина: «Не рубай ялинку!», залучено 75 дітей;
o «Новорічний каледойскоп», залучено 86 дітей;
o Підготовка  центру  до  святкування  Нового  року  та  різдв’яних  свят
(розвішування ілюмінацій, установка та прикрашання ялинки), залучено 50 дітей;
o Проведення новорічного свята для гуртківців ЦЕНТУМ, залучено 45 дітей;
o Участь у обласній благодійній акції «Новорічна ялинка» для обдарованих дітей
вихованців гуртків, залучено 15 дітей;
o Участь у новорічній шоу-програмі для вихованців ПНЗ області,  залучено 20
дітей;
o Проведення свята «Пташина ялинка» (підгодівля зимуючих птахів), залучено
150 дітей;
o Екскурсія до зимового лісу. Ігри та розваги на свіжому повітрі,  залучено 60
дітей;
o Проведення лижного походу за маршрутом Банолово-Підгірнівська гімназія –
ліс околиць села, залучено 50 дітей.
Заходи  щодо  оздоровлення  для  юннатів  еколого-натуралістичних  центрів  Чернівецької
області  було  сплановано  таким  чином,  щоб  поєднання  корисного  та  цікавого  дозвілля
обернулось для них справді незабутнім відпочинком, спокоєм, захищеністю.

Всього, в системі позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю під 
час зимових канікул різними формами відпочинку  було охоплено, за неповними даними, за 
виключенням Запорізької, Київської, Луганської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 
Чернігівської областей,   283 878 дітей, в тому числі; дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей — 1766, дітей, позбавлених батьківського піклування — 149, дітей-
сиріт — 79, талановитих та обдарованих дітей — 1484, дітей-інвалідів — 88, дітей з групи 
ризику — 162, охоплено походами, екскурсіями — 7032 дитини.

      З вдячністю за проделану важливу роботу у цей непростий  для держави час:

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький
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