
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
м. Київ 

"30" 11 2009 р. № 1080 

Про організацію змістовного дозвілля 
дітей під час зимових канікул 2009/2010 
навчального року 

З метою належного виконання Указу Президента України від 
29.10.2009 №880/2009 «Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних 
свят для дітей» та організації дитячого відпочинку та оздоровлення у 
новорічні і різдвяні свята 2010 року, ознайомлення дітей та юнацтва з 
самобутніми національними традиціями їх святкування, виховання 
молодого покоління в дусі поваги до народних звичаїв та обрядів під час 
зимових канікул 2009/2010 навчального року 

н а к а з у ю : 

1. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій: 

1.1. Затвердити плани роботи щодо організації дозвілля дітей під час 
зимових канікул; визначити джерела фінансування святкових заходів; 
активно залучати суб'єкти підприємницької діяльності, профспілкові 
об'єднання, громадські організації. 

1.2. Забезпечити роботу навчальних закладів щодо організації 
змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді в канікулярний період, 
зокрема, проведення заходів, присвячених новорічним і різдвяним святам 
(фольклорних дійств, святкових концертів, карнавалів, вистав тощо). 

1.3. Забезпечити організацію вручення до Дня Святого Миколая 
подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 
дітям-інвалідам, дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дітям військовослужбовців, працівників правоохоронних 
органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, 
дітям загиблих шахтарів, дітям із малозабезпечених і багатодітних сімей, 
дітям, які залишились без догляду. 
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Залучити до участі у святкових заходах дітей зазначеної категорії з 
врученням їм подарунків. 

1.4. Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливих умов для оздоровлення, особливої соціальної уваги та 
підтримки. 

1.5. Сприяти проведенню та участі учнівської молоді в заходах із 
спортивного, еколого-натуралістичного, науково-технічного, туристсько-
краєзнавчого напрямів позашкільної освіти. 

Забезпечити відвідання учнями музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, 
пам'яток культурної спадщини, зокрема, пов'язаних зі становленням 
української державності, організацію екскурсій та туристичних поїздок 
Україною. 

1.6. Забезпечити участь учнівської молоді в оздоровчо-масових заходах 
Міністерства освіти і науки України на період зимових канікул 2009/2010 
навчального року згідно з планом, що додаються. 

1.7. До 15 січня 2010 року поінформувати міністерство (відділ 
позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) про проведену 
роботу. 

2. Керівникам навчальних закладів: 
2.1. Вжити вичерпних заходів щодо запобігання поширенню грипу та 

гострих респіраторних захворювань під час проведення новорічних і 
різдвяних свят. 

2.2. Забезпечити дотримання вимог протипожежної безпеки та правил 
безпечної поведінки учасниками масових заходів, зокрема, заборонити 
використання відкритого вогню, петард та інших пожеже- і 
вибухонебезпечних предметів. 

3. Національному центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді (Вербицький В.В.), Українському державному центру позашкільної 
освіти (Ткачук В.В.), Українському державному центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді (Матющенко O.K.) здійснити організаційні 
заходи щодо проведення відпочинку, оздоровлення та профільних змін на 
період зимових канікул 2009/2010 навчального року згідно з планом, що 
додається. 

4. Національному центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді (Вербицький В.В.) забезпечення харчуванням, проживанням та 
екскурсійним обслуговуванням дітей, запрошених на свято новорічної ялинки 
за участю Президента України, яке відбудеться 5 січня 2010 року в 
Національному палаці мистецтв "Україна". 
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До 15 грудня 2009 року подати відділу позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дитини План заходів щодо участі дітей у зазначеному 
святі. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Полянського П.Б. 

Міністр І.О. Вакарчук 
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Додаток до пунктіві.7 і 2 наказу 
Міністерства освіти і науки України 

від 30.11.2009 № 1080 

План оздоровчо-масові заходів 
Міністерства освіти і науки України на період зимових канікул 2009/2010 

навчального року 

№ Назва заходу Кількість 
учасників 

Термін 
проведення 

Місце 
проведення 

Відповідальні за 
проведення 

1 Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
відкритого фестивалю «Єдина 
родина» 

150 грудень м. Київ Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 

2. Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
збору юних техніків, винахідників 
та раціоналізаторів 

80 січень м. Київ Український 
державний центр 
позашкільної 
освіти 

3. Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
збору юних радіоаматорів 

60 січень-
лютий 

м. Тернопіль Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 

4. Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
збору юних інформатиків, аматорів 
комп'ютерної техніки 

90 січень-
лютий 

м. Київ Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 

5. Відпочинок (організація 
профільних змін) учасників 
всеукраїнських масових заходів 
(зльоти, збори, школи, екскурсії 
учнівської молоді України) з 
напрямків -авіа; -авто; -судно; 
-ракетомоделювання. 

160 грудень-
лютий 

м. Київ, 
Закарпатська 

обл. 

Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 

6. Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
збору учасників виставки -
конкурсу з історико-технічного 
стендового моделювання 

50 лютий Київська обл. Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 

7. Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
збору школи управлінської 
майстерності лідерів учнівського 
самоврядування 

150 січень м. Київ Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 
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№ Назва заходу Кількість 

учасників 
Термін 

проведення 
Місце 
проведення 

Відповідальні за 
проведення 

8. Відпочинок (організація профільної 
зміни) учасників всеукраїнського 
оздоровчого збору ЮНИХ МИТЦІВ 3 

одночасною участю у Гала-
концерті переможців 
Всеукраїнських фестивалів та 
конкурсів, присвяченого Дню 
соборності України 

150 січень м. Ужгород 

Український 
державний 

центр 
позашкільної 

освіти 

10. Оздоровчо-екскурсійні подорожі та 
відпочинок учнівської МОЛОДІ 3 

одночасною участю у 
Міжнародних фестивалях і 
конкурсах 

80 грудень -
лютий 

Україна Український 
державний 
центр 
позшнкільної 
освіти 

11. Оздоровчо-екскурсійні поїздки та 
відпочинок кращих вихованців 
позашкільних навчальних закладів 
України 

160 грудень -
лютий 

Закарпатська, 
Чернівецька, 

Львівська 
обл., м. Київ 

Український 
державний 

центр 
позашкільної 

освіти 
12. Організація і проведення 

Новорічних та Різдвяних свят 
600 грудень-

січень 
м. Київ Національний 

еколого-
натуралістични 
й центр 
учнівської 
молоді, 
Український 
державний 
центр 
позашкільної 
освіти 

13. Оздоровчі зміни на базі 
Всеукраїнського оздоровчого 
табору "Юннат" 

730 січень м. Київ Національний 
еколого-
натуралістични 
й центр 
учнівської 
молоді 

14. Чемпіонат України серед юніорів з 
лижного туризму 

200 лютий Закарпатська 
обл. 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

15. Всеукраїнський збір переможців та 
лауреатів Всеукраїнської історико-
географічної експедиції "Історія 
міст і сіл України" 

160 січень -
березень 

Центральний 
табір 

туристського 
активу 

України, 
Закарпатська 

обл. 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 
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№ Назва заходу Кількість 

учасників 
Термін 

проведення 
Місце 
проведення 

Відповідальні за 
проведення 

16. Всеукраїнський збір переможців 
Чемпіонату України зі спортивних 
туристських походів серед 
учнівської та студентської молоді 

150 січень -
березень 

Центральний 
табір 

туристського 
активу 

України, 
Закарпатська 

обл. 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

17. Збір активістів Всеукраїнської 
туристсько-краєзнавчої експедиції 
„Пізнай свою країну" 

160 січень -
березень 

Центральний 
табір 

туристського 
активу 

України, 
Закарпатська 

обл. 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

18. Збір активістів дитячо-юнацької 
військово-спортивної патріотичної 
гри „Сокіл" („Джура") 
Українського козацтва 

200 січень -
березень 

Центральний 
табір 

туристського 
активу 

України, 
Закарпатська 

обл. 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

19. Змістовний відпочинок та 
туристсько-екскурсійна поїздка 
гуртківців Центру 

180 січень -
лютий 

Центральний 
табір 

туристського 
активу 

України, 
Закарпатська 

обл. 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

20. Проведення Різдвяних свят 
(відвідування театрів, новорічних 
вистав тощо) 

150 грудень-
січень 

м. Київ Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

21. Всеукраїнська філософська 
історико-краєзнавча конференція 
учнівської молоді "Пізнай себе, 
свій рід, свій нарід" 

100 
січень -
лютий 

м. Харків Український 
державний 
центр туризмуі 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 
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№ Назва заходу Кількість 

учасників 
Термін 

проведення 
Місце 
проведення 

Відповідальні за 
проведення 

22. Всеукраїнська акція учнівської та 
студентської молоді „Шляхами 
подвигу і слави», присвячена 65 -
річчю визволення України від 
фашистських загарбників та 
перемоги у Великій Вітчизняній 
війні" 

300 січень у регіонах Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 

23. Кубок України серед юніорів з 
пішохідного туризму (у закритих 
приміщеннях) 

80 березень Донецька 
область 

Український 
державний 
центр туризму і 
краєзнавства 
учнівської 
молоді 


