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Інформація
щодо проведення  оздоровчої кампанії влітку 2015 року в системі позашкільних

навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю.
З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації

змісту  науково-дослідницької,  пошукової,  експериментальної  та  практичної
діяльності  учнівської  молоді,  впровадження  інноваційно-освітніх  методів  і
технологій  у  навчальних  закладах  України  Міністерством  освіти  і  науки
України, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді  4-
10 червня 2015 року проведені літні збори Дитячого екологічного парламенту.

До  участі  у  зборах  були  запрошені  представники  всіх  адміністративних
одиниць України у складі 5 дітей та одного керівника делегації. Відвідали літні
збори  делегації  з  19  областей  України.  У  таборі  «Юннат»  протягом  зборів
проживало 95 дітей та 20 педагогічних працівників.

Програма  літніх  зборів  була  насиченою як  офіційною роботою у  рамках
Дитячого  екологічного  парламенту,  так  і  виїздами  по  Києву  та  масовими
заходами на базі  табору «Юннат».  Кожен день мав певну спрямованість,  що
відображено тематичною назвою кожної окремої доби, а саме:

 День країни Юннатії;
 День навколишнього середовища;
 День вторинної переробки;
 День талантів;
 День народної творчості;
 День національної культури;
 День екологічних рішень.

Епіцентром  літніх  зборів  стала  організація  круглого  столу  «Дитячий
екологічний парламент: проблеми і перспективи», за участі заступника Міністра
екології  та  природних ресурсів  України Курикіна  Сергія  Івановича та  інших
почесних гостей. 

5 червня, у Всесвітній день охорони навколишнього середовища, відбулось
пленарне  засідання  присвячене  загальним  питанням  дитячого  екологічного
парламентаризму. Серед  поважних  гостей,  у  якості  експертів,  були  присутні
Степаненко Сергій  Миколайович,  ректор  Одеського державного екологічного
університету, та  Самойленко Юрій  Іванович,  голова  Української  екологічної
асоціації  «Зелений  світ».  Кожний  з  гостей-експертів  виступив  з  окремою
доповіддю, що була присвячена як загальним екологічним проблемам України,
так і ролі молоді у їх вирішенні та підвищенні інтересу до практик збереження

mailto:nenc@nenc.gov.ua


природи  та  примноження  її  багатств.  Після  доповідей  між  юними
парламентарями та експертами відбулась дискусійна розмова.

Під  час  засідання  надбаними  успіхами  у  організації  роботи  локальних
дитячих парламентських формувань ділились представники Вінницької, Івано-
Франківської,  Полтавської,  Сумської,  Хмельницької  та  Дніпропетровської
областей.  Діти  ділились  своїм  досвідом,  розповідали  про  власні  навчальні
заклади, відповідали на питання.

Підсумком  зборів  активістів  Дитячого  екологічного  парламенту  стало
звернення дітей з усієї України до мешканців всього світу, що опубліковане у
текстовому варіанті на сайті НЕНЦ (nenc.gov.ua), а також у мережі  Youtube у
вигляді відеозвернення. Звернення – це результат спільної, що дуже важливо,
роботи  всіх  парламентарів  протягом  робочого  тижня.  Кожен  загін,  тобто  4
області, мали обрати одного представника для представлення своїх інтересів та
зачитування звернення. Після цього представники 6 загонів працювали разом
над  фіналізуванням  звернення,  робили  його  послідовним,  доступним,  та
розробляли спільне для всіх бачення.

Для учасників зборів були передбачені виїздні заходи:
 -  екскурсія до Національного музею історії України (5 червня);
 -  відвідування кастингу шоу «Х-фактор» (6 та 8 червня),  що проводились у
знімальному павільйоні FilmUA;
 - відвідування Національного цирку України;
 - екскурсія до Києво-Печерської Лаври (7 червня);
 - екскурсія до Національного музею Тараса Шевченка (9 червня);
-  відвідування  вистави  «Приборкання  норовливої»  у  Національному
академічному драматичному театрі імені Івана Франка (9 червня);

Під  час  проведення  масових  заходів  учасники  зборів  представляли  свої
дизайнерські  екорозробки  в  рамках  Фестивалю  екологічної  моди.  Варто
відзначити  надзвичайну  старанність  та  креативність  дітей  абсолютно  всіх
загонів. Діти творчо підійшли до розробок модного одягу з вторинної сировини,
і на сцені заходу всі побачили вироби із поліетиленових пакетів, паперу, газет,
пластикових  пляшок  тощо.  Під  час  цього  вечора  у  таборі  «Юннат»  справді
відбувся  показ  мод,  адже  моделі  одягу  і  справді  були  оригінальними,
неповторними  та  надзвичайно  витонченими.  Панувала  атмосфера  захвату  та
розкоші, незважаючи на те, що одяг був виключно екологічним!

7 червня ввечері був проведений конкурс «Україна має талант!», на якому
організатори  відшукали  чимало  талантів  серед  нового  колективу  країни
Юннатія. Кожен загін продемонстрував більше ніж один талант, тож весь вечір
діти  були  захоплені  атмосферою  дружньої  підтримки  до  виступаючих.
Найпоширеніший талант молоді Дитячого екологічного парламенту – співочий
та танцювальний. 

8  червня вранці  діти відвідали фестиваль народної  творчості  «Українське
містечко», який відбувся на базі Школи народних ремесел, де діти мали безліч
можливостей для творчості. 

Крім  цього,  на  належному  рівні  були  забезпечені  спортивно-оздоровчі
заходи,  що  проходили  6  та  8  червня  на  території  НЕНЦ.  Діти  мали  змогу
відвідали  спеціальний  спортивний  майданчик,  а  також  розважитись  грою  у
футбол, бадмінтон, волейбол, а дехто розважався спортивно-інтелектуально –
грою у шахи.



       Літні  збори  Дитячого  екологічного  парламенту  були  проведені  на
належному рівні у відповідності з усіма вимогами щодо проведення такого роду
заходів.  Високої  оцінки заслуговує організація  як загального процесу роботи
зборів, так і особливо проведення усіх масових заходів Національним еколого-
натуралістичним центром.

Вінницька область.
Робота Літньої оздоровчої профільної школи «Юннат».

       З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та згуртування
дітей  у  літній  період,  залучення  їх  до  екологічної  роботи,  створення
комфортних  умов для розкриття їх творчого та інтелектуального потенціалу,
формування кращих духовних та моральних якостей, пізнавальних, етичних та
естетичних  уявлень,  здорового  способу  життя,  професійних  орієнтацій
екологічного профілю;   формування  в  учнів   любові  до  природи,  потреби  в
спілкуванні з нею, дбайливого ставлення до всього живого, надання необхідних
знань  про  природу,  на  базі  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів
щорічно працює Літня оздоровча профільна школа «Юннат». У 2015 році понад
100  гуртківців  протягом  трьох  тижнів  мали  можливість  відпочивати  та
навчатися у ЛОПШ. Важливим аспектом роботи ЛОПШ «Юннат» є організація
змістовного дозвілля дітей, надання можливості кожному учню розкрити свій
потенціал, врахувати індивідуальні потреби та здібності дітей.
        Плануючи та розробляючи виховні заходи, педагоги Вінницької обласної
СЮН намагалися врахувати усі напрямки виховної роботи.
         З метою формування свідомого громадянина, патріота, професіонала,
людини  з  притаманними  їй  особистими  якостями  й  рисами  характеру,
світоглядом  і  способом  мислення,  виховання  патріотичних  почуттів,
формування  національної  свідомості  і  любові  до  рідної  землі,  свого народу,
надання необхідного обсягу знань про історію нашої держави,  проводилися: 
     -    Патріотичний тиждень, в рамках якого були проведені:
День  пам’яті,   День  українських  традицій, День  української  пісні, День
вишиванки, День юннатівського самоврядування, під час яких були проведені
заходи:
     - Покладання квітів до пам’ятника Л.Ратушної ,
     -    виховна бесіда «Герої не вмирають»,
     -    конкурсна ігрова програма «Козацькі забави»,
     -    конкурс козацької пісні,
     -    Екскурсія до музею Пам’яті воїнів Вінниччини, загиблих в Афганістані,
     -     Екскурсія до трамвайно-тролейбусного депо рідного міста, 
    -       «Сонячні  листи»  участь  у  благодійній  програмі  соціальної  та
психологічної реабілітації дітей , які втратили батьків в результаті воєнних дій
на Сході України,
    -       інтелектуальна гра «Я люблю Україну»,
    -       квест «У світі української казки»,
    -       розважальна програма «Віночок українських пісень»,
    -        Конкурсна  програма  «Голос  країни»  презентація  кліпів  сучасної
української пісні,
   -       Конкурс на кращий загін у вишиванках, 
   -       Скринька найкращих комплементів для українських дівчат,
   -       Конкурсна програма «Справжня україночка», 



   -       Гала-концерт зірок
- Солдатська каша
- Кожен день на лінійці виносився прапор та звучав гімн нашої держави.
- виховні  бесіди,  присвячені  героїзму  нашого  народу  в  роки  Великої

Вітчизняної війни та під час військових дій на Сході України.
  Формуванню психологічних та морально – вольових  якостей, здорового
способу життя сприяли: 

-      конкурсна рухлива гра «Веселий зоопарк»
-      Зустрічі з психологом
-      Гра «В гостях у тітки Травознайки»
-      Дискотека «Танці індіанців»
-      Жартівливі спортивні змагання «Дика Австралазія»  
-      Ігри та розваги на свіжому повітрі
-      Оздоровчі походи в ліс
       Щодня, під час роботи ЛОПШ, юннати мали можливість відвідувати
басейн,  займатися  в  спортивній  залі.  Кожен  день  починався  з  «Веселої
зарядки».
        Прищепленню та розвитку моральних почуттів, міцних переконань і
потреби  поводити  себе  згідно  з  моральними  нормами,  прийнятими  в
суспільстві,  формуванню цілісної моральної особистості,  яка включає такі
гуманістичні  риси,  як  доброта,  чуйність,  милосердя,  увага,  чесність,
справедливість, людська гідність та інші, сприяли такі заходи, як Святкова
програма «Будьмо знайомі!» , зустріч з психологом, які допомагають дітям
краще познайомитися один з одним, здружитися.
         З метою формування екологічної культури людини, гармонії її відносин
з  природою,  відчуття  відповідальності  за  природу,  як  національну  та
загальнолюдську цінність, надання необхідних знань про природу, залучення
молоді до активної екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення
до природних багатств, формування у дітей освідомлення того, що людина –
частинка  природи,   надання  знань,  практичних  вмінь  та  навичок
раціонального  природного  користування,  вміння  оцінювати  стан
навколишнього  середовища,  проводилися  тематичні  екологічні  заходи  в
рамках Екологічного тижня:
-     екскурсія у Вінницький поні-клуб
-     майстерня з паперопластики «Кумедні тваринки»
-     конкурс розмальовок «Сторінками Червоної книги»
-     Інтелектуальна гра «У світі тварин»
-     Конкурсна програма «Квітковий КВК»
-     Гра «Пошук скарбів зачарованого лісу»
-      конкурс композицій з природного матеріалу «Казка природи»
-      Конкурс малюнків на асфальті «Природа Австралії»
-     Екскурсійна поїздка в музей води м. Київ
-      Гра «Ельдорадо» - пошук скарбів
-      Конкурсна програма «Світ навиворіт»
       Крім цього, кожен день діти проводили  фенологічні спостереження та
фіксували  їх у щоденниках. Учні активно залучалися до природоохоронних
акцій  та  операцій,  таких  як,  «Зелена  аптека»,  «Не  насліди»  та  інших.
Вивченню природи рідного краю сприяли пізнавальні походи в ліс. Протягом



усієї табірної зміни працював відеоклуб «Екопогляд», діти мали можливість
дивитися навчальні відеофільми про природу, тим самим поповнюючи свій
багаж знань з еколого-природничих дисциплін.             
       Кожен день у таборі був не схожий на інший, усі заходи були продумані,
цікаві,  відповідати віковим особливостям дітей і  несли велике виховне та
оздоровче навантаження. 
       Через таку організацію літнього оздоровлення здійснюється комплекс
заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я гуртківців, формування навичок
здорового  способу  життя,  розкриття  творчого  та  інтелектуального
потенціалу,  сприяє  всебічному  розвитку  кожної  дитини,  як  творчої
особистості.

Заходи Вінницької обласної станції юних натуралістів під час літніх канікул:
1. Одноденні оздоровчі експедиційні походи в природу проведені в усіх 143

гуртках, в яких взяли участь 1500 учасників.
2. З  метою  здійснення  еколого-натуралістичної,  виховної  роботи,

пропаганди  здорового  способу  життя,  проведення  екологічних
експедиційних походів у природу на базі обласних оздоровчих закладів
для  вихованців  шкіл-інтернатів,  дітей-сиріт  педагогами  Вінницької
обласної  СЮН  проведено  23  виховних  заходів,  якими  охоплено  1200
дітей.

3. 5  переможців  обласних  та  Всеукраїнських  акцій  та  операцій  юних
дослідників природи стали учасниками оздоровчої зміни Всеукраїнського
табору «Юннат» у місті Києві на базі НЕНЦУ.

4. Екскурсії в зоопарк міста Вінниці «Світ тварин»
5. Походи в кінотеатр «Родина»
6. Похід у театр ім. Садовського на виставу «Дюймовочка та метелик»
7. Оздоровчо-пізнавальні походи по малій екологічній стежині «Паросток»

для  гуртківців,  учнів  шкіл  та  дошкільних  закладів  міста  та  області
(травень-червень) 600 учасників

8. Екологічні та фольклорні оздоровчі пізнавальні експедиції
9. Оздоровчо-пізнавальні походи по П'ятничанській екологічній стежині для

студентів та учнів шкіл міста (червень) 524 учасники. 
10.Екскурсії  для  учнів  шкіл  та  дошкільних  установ  міста  Вінниці  та

Вінницької  області  в  орнітологічному  та  акваріумному  залах,  теплиці,
НДЗД, ботанічній стежині, дендрарії

11.  Виїзна  серія  патріотичних  майстер  класів  «Діти  України  –  мирне
майбуття».

Дніпропетровська область.
Організація  літнього  відпочинку  дітей  є  однією  із  складових  виховної

роботи  позашкільного  еколого-натуралістичного  закладу  освіти.  Результатом
такої роботи є виховання юннатів, в яких формується рівень соціальної зрілості,
достатньої  для  забезпечення  їх  самостійності,  у  різноманітних  сферах
життєдіяльності,  здорові  фізично  та  духовно,  творчі  особистості  з  почуттям
відповідальності за долю України, її народу, людства.

Творчий підхід до організації літнього відпочинку юннатів сприяв якісній
роботі, що проводилась в цьому напрямку ЕНЦ та СЮН області.

Згідно звітності педколективів районних та міських ЕНЦ і СЮН області
для  організації  плідного  відпочинку  юннатів  були  сплановані  тематичні



екскурсії, комплексні екологічні експедиції по вивченню природи рідного краю,
нетрадиційні  масові  заходи,  спрямовані  на  екологічне  виховання  дітей  та
учнівської  молоді,  проводились  ігри,  виставки,  вікторини,  конкурси  юних
знавців природи, юних дослідників тощо.

Особливу  увагу  під  час  літніх  канікул  в  ЕНЦ  та  СЮН  приділяли
охопленню організованими формами праці і відпочинку дітей, які потребують
особливої  соціально-педагогічної  підтримки.  Проводились  бесіди  з
профілактики тютюнокуріння, наркоманії, алкоголізму, бесіди по формуванню у
дітей морального і правового обов’язку „Конвенція про права дитини”. Робота з
дітьми групи „ризику” допомагала зменшити кількість правопорушень.
       Комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді».

На виконання наказу департаменту освіти і  науки облдержадміністрації
від 20 травня 2015 року № 369/0/212-15 „ Про проведення обласного еколого-
краєзнавчого  табору-експедиції  „  Природна  скарбниця  Придніпров’я”  
з 23 по 29 червня 2015 року комунальним закладом освіти „Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” до 70-річниці Перемоги над
нацизмом у Європі, дня пам’яті та примирення та 70-річниці завершення Другої
світової  війни  проведено  обласний  еколого-краєзнавчий  табір-експедицію
«Природна скарбниця Придніпров’я».

Захід  проводився  з  метою  формування  у  дітей  та  учнівської  молоді
екологічного  мислення,  забезпечення  підтримки  обдарованої  молоді  шляхом
створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку,
сприяння  модернізації  змісту  науково-дослідницької,  пошукової,
експериментальної і практичної діяльності навчальних закладів.

Метою  заходу було:
-  формування  у  дітей  та  учнівської  молоді  почуття національної  гідності  та
патріотизму;
-  проходження  маршруту  по  степовій  малій  річці,  яка  єдина  в  області  має
водоспад;
-  апробація  маршруту  для  проведення  сумісної  експедиції  з  Полтавським
обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.
       Учасниками  Заходу  були  12  вихованців  позашкільних  еколого-
натуралістичних  навчальних  закладів,  переможців  обласних,  всеукраїнських
профільних масових заходів, учні обласної заочної хіміко-біологічної школи з
мм. Дніпродзержинська, Жовті Води, Нікополя та Павлограду.
       Програма  Заходу  включала  ознайомлення  юннатів  з  організацією
навчально-виховного  процесу  у  закладах  освіти,  національно-патріотичне
виховання, проведення практикумів на природі, лекцій на території навчальних
установ, а також екскурсій до музеїв, які проводились у мм. Дніпропетровську,
Дніпродзержинську, Нікополі, Орджонікідзе, Апостолівському, Нікопольському,
Петриківському та Софіївському районах.
       Цікавою була оглядова екскурсія  по розарію публічного акціонерного
товариства „Дніпроазот” та гідроелектростанції м. Дніпродзержинська.
        Хвилюючим було відвідування меморіального комплексу – монументу
Слави м. Дніпропетровська, алеї героїв-інтернаціоналістів м. Орджонікідзе та
могили  кошового  отамана  Запорозької  Січі  й  усього  Війська  Запорозького
Низового Івана Сірка у с. Капуловка Нікопольського району.



      За програмою заходу його учасники відвідали музейні комплекси:
- діораму „Битва за Дніпро” м. Дніпропетровська;
-  історичний  музей  ім.  Калинишевського  (с.  Покровське  Нікопольського
району);
- Нікопольський краєзнавчий музей;
       Побували на екскурсії:
- район акліматизації бобрів (с. Куліші, Петриківський район);
- конеферма (с. Єлизаветівка, Петриківський район);
       Взяли участь у лекційних заняттях:
-  „Біологічне  різноманіття  фауни  безхребетних  тварин  Дніпропетровської
області”;
-  „Біологічне  різноманіття  фауни  холоднокровних  тварин:  риби,  амфібії,
рептилії Дніпропетровської області”;
- „Біологічне різноманіття фауни хребетних тварин області”;

-  „Виготовлення  власних  колекцій  безхребетних  тварин.  Особливості
визначення та класифікації зібраного матеріалу в лабораторних умовах”;
- „Необхідність збереження біорізноманіття”.
      Дуже цікавими і корисними були практикуми на природі:
- „Вивчення представників орнітофауни пойми р. Кам’янки та цілинного степу”
(біля с. Запорізьке та Братське Софіївського району);
- „Практично-польові спостереження і особливості збору наукового матеріалу в
польових умовах” (біля с. Запорізьке та Братське Софіївського району)
- Ботанічний практикум з вивчення фіторізноманіття в природних умовах (біля
с. Усть-Кам’янка Апостолівського району);
-  Фонові  види комах основних екосистем р.  Кам’янка.  Види Червоної  книги
(біля с. Усть-Кам’янка Апостолівського району);
-  Унікальна  петрофільна  флора  каньйону  р.  Кам’янка  (біля  с.  Токівське
Апостолівського району).
      З нагоди відзначення 70-річниці Перемоги над нацизмом у Європі,  дня
пам’яті та примирення, 70-річниці завершення Другої світової війни, з метою
вшанування  пам’яті  загиблих  у  війні  відбулося  покладання  квітів  до
меморіального  комплексу  –  монументу  Слави  м.  Дніпропетровська,  а  також
відвідування  діорами  „Битва  за  Дніпро”.  У  діорамі  „Битва  за  Дніпро”  діти
ознайомились  з  подіями  форсування  Дніпра  і  визволення  
м.  Дніпропетровська;  унікальними  знахідками  пошуковців  ІПО  „Пошук
Дніпро”.
       Незабутні  враження дітям подарувала  екскурсія  до пам’ятки  природи
„Водоспад на річці Кам’янка” – це єдиний на Дніпропетровщині водоспад, який
вважається  найбільш  мальовничим,  найпривабливішим  об’єктом  природної
спадщини  нашого краю.  Водоспад  розташований біля  Київського гранітного
кар’єра,  висотою близько 6 метрів.  Він утворився на виступаючого з  берегів
відомого всьому світу червоного граніту.
      З 02 по 19 червня 2015 року в комунальному закладі освіти „Обласний
еколого - натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” проходила літня
навчально-трудова  практика,  в  якій  брали  участь  60  вихованців,  учнів
комунального  закладу  освіти  „Середня  загальноосвітня  школа  №76”
Дніпропетровської міської ради.



       Літню навчально-трудову практику було розпочато зі свята, присвяченого
Дню  захисту  дітей,  на  якому  вихованці   екологічного  центру  читали  вірші,
співали пісні,  брали участь у конкурсі малюнків на асфальті та в  екологічному
квесті. 

В  ході  практики  керівниками  гуртків  були  проведені  майстер  –  класи
„Оформлення  листівок  до  свят”,  „Виготовлення  декоративних  листівок”,
навчальні екскурсії – „Сад безперервного цвітіння”, „Дендрофлора екологічного
центру”, „Рослини тропіків і субтропіків“, „Тварини зоокуточку”, ігри – „Що ми
бачили у лісі? ”,  „На що схожа рослина?”,  „Дендрологічні анаграми, шаради
про кущі та дерева Червоної книги України”,  „Дендрологічне лото”,  гра-шоу
„Світ  природи”,  магічний квадрат „Знайдіть  16 лісових мешканців”,  конкурс
„Прислів’я  і  приказки  мого  народу”,  вікторина  „Червона  книга”.  Юні  фото
натуралісти  набували  практичних  навичок  із  фотозйомки  портрету,  тварин,
квітів тощо.

Упродовж  всього  періоду  літньої  практики  працював  відеолекторій
„Екологія ХХІ століття”. Діти мали змогу передивитися фільми про природу,
дізнатися  цікаві  відомості  про  життя  тварин:  „Акули”,  „Кити”,  „Пінгвіни”,
„Шимпанзе”,  “Гієни”,  „Сурікати”,  „Тигри”,  „Альтернивні  джерела  енергії”,
„Пірати стічних канав” тощо. 

Літній  період  –  це  час  проведення  активної  дослідницької  діяльності.
Велику  увагу  керівниками  гуртків  було  присвячено  проведенню  дослідів  з
рослинами відкритого та  закритого ґрунту за  темами:  „  Вплив  мульчуванню
ґрунтів  на  врожай  гарбузів  ”,  „  Вплив  штучного  затемнення  на  утворення
кореневої системи кротону ”, „ Вплив строків живцювання на ріст, розвиток та
цвітіння  остеоспермуму  ”,  „  Сортовивчення  моркви  пізньостиглих  сортів  ”,
„  Вивчення  особливостей  степових  рослин  на  прикладі  саду  злаків  ”,
„ Вивчення адаптивної здатності інтродукованих степових видів ”.

Комплексна  екскурсійна  програма  була  запропонована  учням  шкіл  
№ 107, 119, 140, 112, 27, 89, інтернату №5, школи англійської мови „International
House” міста Дніпропетровська, які відвідали екологічний центр під час літньої
навчальної практики. 

Діти  побачили  колекцію  птахів  –  мисливського,  королівського,
золотистого фазанів,  павичів,  банківських  курок,  папуг, тварин зоокуточку –
сирійських та джунгарських хом’яків, шиншил, декоративних кролів, піщанок,
червоновухих  черепах,  морських  свинок,  побували  в  оранжереї,  де
ознайомилися з рослинами тропіків та субтропіків, дізналися цікаві відомості
про  реліктові  рослини –  гінко дволопатевий,  та  тис  ягідний,  які  ростуть  на
території екологічного центру.  



Дітям дуже сподобався змістовний відпочинок, який дав змогу не тільки
збагатити знання дітей з біології та екології, набути практичних навичок роботи
на землі, в оранжереї, опанувати   правила догляду за тваринами зоокуточку, але
й  відпочити  в  чудовому  куточку  природи,  який  створений  та  виплеканий
дбайливими руками юннатів та дорослих. 

Всього у літній навчально-трудовій практиці та навчальних екскурсіях на
базі  комунального  закладу  освіти  „Обласний  еколого-натуралістичний  центр
дітей та учнівської молоді” взяли учать понад 450 дітей.

З 04 по 10 червня 2015 року від Дніпропетровської області у роботі зборів
Дитячого екологічного парламенту,  який працював на базі НЕНЦ м. Київ, взяли
участь 5 дітей – учнів 7 та 8 класів середньої загальноосвітньої школи № 6 м.
Дніпропетровська. 

       У родинній атмосфері пройшли всі сім днів зборів екоактивістів.  Діти
активно працювали і відпочивали. А на останок юні природоохоронці власними
силами  організували  чудове  свято  розставання  з  Національним  еколого  -
натуралістичним центром.

Кпнз «Станція юних натуралістів Жовтневого району».
З  2  червня  по  26  червня  на  базі  КПНЗ  „СЮН  Жовтневого  району”

працювала  міська  літня  біологічна  школа  за  відділеннями:  зоологічне,
дендрологічне,  ботанічне,  екологічне,ландшафтного дизайну, квітникарства та
овочівництва.  Під  час  роботи  міської  літньої  біологічної  школи  проходили
лекційні заняття та польовий практикум, як на базі КПНЗ «СЮН Жовтневого
району» так і Криворізького ботанічного саду НАН України, також працювали
екскурсійні майданчики парків та скверів Жовтневого району.



       В зоологічному відділенні навчалися 32 учні із КЗШ № 32, 42, 61, 69, 86, 90,
97, 111, 121, КЖЛ, КГ № 49.
         Завдання міської літньої біологічної школи зоологічного відділення:
- Ознайомити учнів  з тваринами та птахами живого куточку;
- Ознайомлення учнів з методикою польових досліджень із зоології;
-  Вивчення  природних  угрупувань  організмів  у  різних  біотопах,  поведінки
тварин  у  природному  середовищі  та  в  живому  куточку  СЮН,  пристосувань
безхребетних тварин до умов існування;
- Вивчення видового складу безхребетних тварин району польової практики, їх
біологічних особливостей;
 - На місцевому матеріалі закріплення знань про практичне значення окремих
представників безхребетних тварин.
        Навчальна польова практика із зоології  в літній період – це,  згідно з
чинною  програмою,  завершальний  етап  вивчення  зоології  хребетних  і
безхребетних.  Польова  практика  збагачує  знання  учнів  тим,  що  неможливо
вивчити у лабораторних умовах та під час лекційного курсу, тобто докладно
ознайомлює з фауною в природі та в живому куточку. 

Практикум   мав  за  мету  навчити  учнів  визначати  з  першого  погляду
найпоширеніших  тварин  різних  біоценозів  на  відстані,  за  голосом,  звуком,
слідами на ґрунті, норами, еколого – морфологічними ознаками, для того, щоб
мати  повну  картину  про  гармонію  організму  й  середовища.  Знання  варто
доповнити  вивченням  прийому  відлову,  застосування  простих  знарядь  для
ловіння (сачки, пастки). 

Систематично  проводились  екскурсії  з  елементами  біоетики  на  теми:
„Життя тварин куточку живої  природи”,  „Екоетичне поводження в  природі”,
„Екоетичні принципи відношення людини з природою” до ветеринарної клініки
та інші.

Заняття  на  базі  куточку  живої  природи  теж  побудовані  на  принципах
етичного відношення до тварин. Тематикою занять є: „ Жорстокість до тварин і
рослин ”, „ Допомога рослинам і тваринам, що потрапили в біду ”,  „ Єдність
рослин і тварин ”,  „ Відношення до тварин в різні епохи ” та інші.

Активно  проводилися  практичні  роботи  з  учнями,  велися  систематичні
спостереження.  Спостереження,  які  проводили  учні,  дозволили  встановити
закономірності росту і  розвитку рослин і тварин, встановити взаємозв’язки в
природі, а також розвивати практичні навики в господарстві.

Під  час  навчання  в  ЛБШ  учнями  разом  з  керівником  напряму,
консультантами та вчителями були розроблені теми індивідуальних досліджень
на літньо-осінній період.
 - Пластинчастовусі жуки району польової практики;
 - Будівлі комах;
 - Клопи району польової практики;
 - Метелики району польової практики;
 - Хижі комахи району польової практики;
 - Комахи-санітари району польової практики;
 - Біологія бджолиної родини;
 - Біологія колорадського жука;
 - Комахи-запилювачі району польової практики;
 - Видова різноманітність сонечок району практики;



 - Прямокрилі району польової практики;
 - Виявлення мурашників в їх облік та охорона, штучне розведення і    
     обгороджування в рамках еколого – біологічного походу „Біощит”. 
       Планування та організація  роботи дендрологічного відділення  базувалася
на  науково-педагогічній  проблемі  „Використання  сучасних  інформаційних
технологій як засобу розвитку творчих здібностей учнівської молоді”. Заняття
проводилися у вигляді віртуальних мандрівок та лабораторій з використанням
спеціального мультимедійного обладнання та мережі Інтернет. Це такі заняття,
як „ Мандрівка в рослинну клітину ”, „ Живлення рослини ”. Під час виконання
практичних  робіт  діти  мали  змогу  проводити  дслідження  за  допомогою
електронного мікроскопа. Було проведено роботи: „ Дослідження розрізу стебла
”, „ Будова і функції продихів ”.
       Традиційно, з метою організації змістовного навчання і відпочинку дітей на
Жовтневій станції юних натуралістів, а також з метою залучення їх до обласних
та  Всеукраїнських  природоохоронних  конкурсів  і  акцій,  були  організовані
екскурсійні майданчики. 
      В дендрологічному відділенні навчалося 17 учнів КЗШ № 52, 62, 86, 90, 93,
КЖЛ, КНТМЛ № 81.
        Основною метою діяльності дендрологічного напрямку – було вивчення
закономірностей і змін оточуючого природного середовища, аналіз їх причин і
наслідків; розширення знань про рослинний і тваринний світ своєї місцевості
(регіону);  можливість  займатися  індивідуальною  науково-дослідницькою
діяльністю.  Щодо  об’єктів  спостережень,  то  тут  шкільний  екологічний
моніторинг  співпадає  з  загальнонауковим  моніторингом:  це  моніторинг
оточуючого  середовища.  Частини  програм,  як  правило,  орієнтована  на
проведення ґрунтовного біологічного моніторингу флори і фауни. Методи його
повинні  бути  доступні  для  учнів,  а  необхідне  обладнання  повинно  бути  у
наявності у навчальному закладі. 
       Програма дендрологічного напрямку школи включала  розгляд  питань
пов’язаних з  функціонуванням культурних деревно-чагарникових фітоценозів
(парків, скверів, лісосмуг). Учні мали змогу отримати уявлення про «флору» та
«дендрофлору», основні життєві форми дерев та чагарників. Також розглянули
питання зеленого будівництва у контексті проектування міських зелених зон.
      Учні прослухали наступні лекції:
 - Літня біологічна школа, її мета та основні напрямки роботи;
 - Поняття про дендрологію як науку. Основні етапи розвитку дендрології та її
зв’язок з іншими науками. Біологічні особливості деревних рослин, їх життєві
форми, групи росту, декоративність;
 - Гербарій. Значення гербаризації для вивчення рослин;
 - Основні методи дендрологічних досліджень;
- Основи екології деревних рослин. Екологічні фактори та їх класифікація;
       У рамках практикуму учні мали змогу провести вивчення екологічного
стану парку 50 річчя Радянської України та скверу хвойних насаджень по вул.
Ватутіна,  ознайомилися  та  виконали  основні  етапи  дослідження  штучних
фітоценозів  (життєвість,  естетична  оцінка,  біомоніторинг,  заходи
оздоровлення).  Також  у  рамках  практикуму  учні  розглянули  просторову
структуру деревно-чагарникового біогеоценозу та під час проведення польових
досліджень  накреслили  схему  заданого угрупування.  Крім  того кожен  учень



зміг  зібрати  та  змонтувати  гербарій  основних  деревно-чагарникових  видів
найчастіше використовуваних в озелененні міста.

За час роботи ЛБШ учні  виконали наступні практичні та лабораторні
роботи:
 - Вступ до курсу: «Дендрологія з основами озеленення». Правила поведінки в
лабораторії і в природі. Техніка безпеки;
 - Якісні та кількісні дослідження наземного покриву на пробних ділянках;
 - Збирання і виготовлення гербарію;
 - Біологічні вимірювання;
 - Будова рослинної клітини, тканини, органів;
 - Вегетативне розмноження деревних порід в умовах закритого ґрунту і садіння
їх в теплиці;
 - Грунт та його дослідження;
 -  Організація  і  проведення  фенологічних  спостережень.  Щоденник
спостережень;
-  Визначення  рослин  деревних  порід  місцевої  флори  в  природі  та  за
визначником.
      Крім того учні відвідали навчальний тренінг з ораторського мистецтва.
          За підсумками школи учні мали змогу написати підсумковий тест та
науковий  звіт.  Крім  того  підготувати  гербарій  декоративних  деревних  та
чагарникових рослин (5 аркушів).
        Відділення ландшафтного дизайну створено з  метою навчити дітей
відчувати  та  створювати  красу  природи,  виховувати  любов  і  бережливе
ставлення  до  неї,  формувати  почуття  прекрасного,  сприяти  формуванню
етичних взаємин людини з довкіллям.  На напрямку вивчаються декоративні
рослини,  основи  ландшафтного  дизайну,  сприйняття  кольору  та  форми,
розробляються  проекти  озеленення  навчальних  закладів,  елементи
оформлення  лав,  альтанок,  водяних  пристроїв,  дерев’яних  меблів,  зелених
класів. 
       Завдання: 
 - Навчити дітей графічно зображувати проекти озеленення;
 - Ознайомити з основними правилами використання деревно-чагарникових та
квітково-декоративних рослин при створенні проектів озеленення;
 - Навчити дітей збору та обробці рослин для виготовлення гербарію;
 - Залучити дітей до написання науково-дослідних робіт;
- Організувати природоохоронну роботу.
       Навчалися на відділенні 26 учнів із КЗШ №36, 46, 61, 62, 69, 125, КГ № 49.
       За період практики було розпочато написання науково-дослідних робіт за
наступними темами:
 - Перспективи використання ґрунтопокривних рослин в озелененні Жовтневого
району м. Кривий Ріг;
 -  Оцінка успішності інтродукції видів Катальпа в м. Кривий Ріг;
 - Вплив санітарної обрізки на життєвий стан дерев;
 -  Водний  режим  листків  видів  роду  Липа  у  різних  екологічних  умовах
Жовтневого району м. Кривий Ріг;
     У відділенні квітникарства навчалися 12 учнів КЗШ№ 36, 61, 91, 95,1 26,
КЖЛ.



      Під  час  навчання  учні  виконали
практичні  роботи   по  складанню
каталога  кімнатних квітів,  дослідженню
кімнатних  квітів в  літній  період,
ознайомлення  з  контейнерними квітами
та  перенесенню  квітів  їх  у  відкритий
грунт. 
       Польовий практикум на базі КБС
НАН  України  допоміг  ознайомитися
учнім  з  методикою  вирощування
культур в закритому ґрунті та прослухати
лекції  по  вирощуванню  декоративних  кімнатних  рослин.  В  теплиці  був
проведений  практикум   науковим  керівником,  кандидатом  біологічних  наук
Бойко Л І по темі: «Дослідження індивідуального розвитку  Мірейя екзотика».
На  прикладі  роботи  вона  обґрунтувала  актуальність  обраної  теми,  вказала
завдання.
       Далі учні продовжили вивчати рослини закритого ґрунту. В кабінеті  на
практиці  дізнались з основними прийомами догляду за кімнатними рослинами.
Доглядали  за  кімнатними рослинами,  проводили фенологічні  спостереження,
біометричні виміри за раніше закладеними дослідами з кімнатними рослинам.
     На  практичних  заняттях   учні  познайомилися  з  умовами  утримання
кімнатних рослин. Відношення рослин до світла , тепла, вологи, складу землі. 
        Основний зміст  занять відділення овочівництва полягав у  вивченні та
оволодінні  нескладними методами польових досліджень;  самостійно обирати
відповідну  тему  дослідної  роботи,  визначати  її  доцільність,  можливість
отримання  достовірних  і  порівняльних  даних;  проводити  фенологічні
спостереження, спостерігати за добовими та сезонними змінами в житті рослин,
їх  ростом  і  розвитком на  навчально-дослідній  земельній  ділянці,  формувати
дослідницькі  вміння,  які  дозволяють  учням  проводити  й  надалі  самостійні
навчально-творчі пошуки.
      У відділенні навчалися 17 учнів КЗШ № 46, 71, 111, 121, КОЛІ.

Для  школярів  були  проведені  цілком  доступні  методи  агробіологічних
досліджень:  визначення  зовнішніх  ознак  недостачі  і  надлишку  елементів
живлення  рослин,  визначення  впливу стимуляторів  росту, мікроелементів  на
ріст, розвиток та врожайність овочевих культур .
       Проведені такі практичні заняття: 
- досліди на визначення схожості насіння, вивчення впливу стимуляторів росту,
мікроелементів на  проростання насіння;
 -  практичні роботи на сортовивчення, визначення впливу елементів живлення
на  ріст  і  розвиток  овочевих  культур,  визначення  родючості  ґрунту,  обліку
врожаю  овочевих  культур;  проведення  математичної  обробки  отриманих
результатів  досліджень  (%  стандартного  врожаю,  схожості  насіння,  ріст
врожайності  в  досліді  відносно  контролю)робота  з  науковою  літературою,
оформлення щоденників спостережень, таблиць;



 - навчально – польові практики на навчально-дослідних земельних ділянках:
засвоєння основних прийомів догляду за овочевими культурами; закладання і
проведення  вегетаційних  дослідів  на  випробування  сортів;  проведення
фенологічних,  біометричних  спостережень  під  час  досліджень;   засвоєння
основних біологічних методів по боротьбі із шкідниками овочевих культур.

     Закладені  та  частково  проведені  дослідницькі  роботи  на  НДЗД згідно
вибраним гуртківцями тематикам. 
 -  -  Вплив  органічних  добрив  на  врожайність  детермінантних   томатів  та

господарсько-біологічна  оцінка
гібридів   
 
Андромеда F1;
 
-  -  Агробіологічне  дослідження
салатного перцю та  вплив  органічних
добрив  на  врожайність  солодкого
перцю;
3. - Вплив позакореневого підживлення
мікродобривами  на  врожайність
індетермінантних  томатів  та

господарсько-біологічна  оцінка   сорту  Мікадо  в  умовах  Дніпропетровської
області;
 - Вирощування кімнатного гіркого перцю різних сортів;
 -  Випробування нового високопродуктивного гібрида Циганочка  F1та  вплив
позакореневого підживлення мікродобривом «Майстер» на врожайність томатів;
 -  Вплив   комплексного  мікродобрива  «Чистий  лист»  на  ріст,  розвиток  та
врожайність огірків;
 - Вплив різних строків посадки на врожайність гороху.
      На відділенні ботаніки та екології навчалися 24 учня із КЗШ № 46, 74, 61,
КЖЛ.
       Метою    роботи     відділення     є     вивчення     біоекологічних
особливостей  представників  регіональної  флори  з  огляду  на  природні  та
техногенні екотопи.
        В екологічному відношенні особлива увага приділялась місцевим ґрунтам
поеровним  і  південним  чорноземам  та  ґрунтовим  відмінам:  петрофітним,
кальцієфітним, псамофітним, геймейним. Під час польового практикуму на базі
Ботанічного саду учні познайомилися з природною структурою антропогенних
фітоценозів.  Під  керівництвом  к.б.н.  Долини  Олександра  Олександровича,
співробітника  відділу  оптимізації  техногенних  ландшафтів  було  проведено
дослідження ґрунту північної частини міста Кривого Рогу. Проведені практичні
заняття в лабораторії СЮН по дослідженню ґрунтів саме Жовтневого району.
     Практикум сприяв  розвитку  вмінь  по  формуванню навичок  визначення
кислотності  грунту,  проведення  певних  вимірювань  лабораторним
обладнанням.
      В ботанічному плані було проведено огляд степантних таксонів  окремих
представників, наприклад промислової ботаніки – тополя чорна; етноботаніки -
калина-гордовина, лілія, верба.



      Досліджуючи флору промислового міста, учні ознайомилися з колекцією
природної флори Криворізького ботанічного саду НАН України, прослухавши
лекції  співробітників Криворізького ботанічного саду НАН України -  Шоль
Галини Назарівни, наукового співробітника відділу природної флори та Сіренко
Тетяна Василівна, молодшого наукового співробітника відділу природної флори.
      В навчально-виховний процес  включалися елементи дослідження щодо
морально-психологічного  впливу  рослин  на  людей,  охорони  та  збереження
рослинних ресурсів, визначення взаємозвязку між типом грунту та рослинним
покривом.
       По закінченні роботи ЛБШ учні підготували презентації та звіти по роботі
над дослідженням. Учням були запропоновані проблемні завдання на літо та
тематики наукових досліджень.
Царичанська СЮН.
         Під час оздоровчого періоду на базі таких шкіл як  Китайгородська   ЗОШ 
І-ІІІ  ст.,  Рудківська ЗОШ І-ІІІ  ст. та  на базі  дитячого садка села Китайгород
продовжували працювати гуртки природоохоронного напрямку. Були проведені
заняття гуртків у вигляді екологічних ігор,екскурсій в природу та малюнку на
асфальті.  Заняття  включали  в  себе  тренінгові  вправи,вікторини,екологічну
стежку «Лікарські рослини»,розгадування кросвордів та загадок. Найцікавішим
заходом став малюнок на асфальті «Моє чудове літо» з гуртківцями 2-3 класу
Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.. Діти із задоволенням фантазували,розважалися,
розкривали у малюнках свої  художні  здібності.  Найбільше відзначились такі
вихованці як Стратій Володимир,Серга Єгор, Шкраєв Андрій. По закінченню
заходу  діти обговорювали свої  плани на  літо  та  висловлювали один одному
побажання вдалого відпочинку.                  
         Під час літнього оздоровлення  дітей , керівник гуртка Мартинець А.В.
працювала на базі Китайгородської  ЗОШ І-ІІІ ст.  зі своїми вихованцями.
Для дітей була підготована  ціла низка цікавих ,  навчальних  відпочиваючих
заходів. Це  екскурсії по екологічних стежках , ігри на свіжому повітрі  «Веселі
розваги» , виховна година  «Люби і бережи природу» ,  екологічна гра «Земля
наш спільний дім»  , екологічний тренінг «Як вести себе на природі».
        Керівник гуртка 15 червня  з юннатами   1-2  класів  в кількості 15 чоловік ,
провела екскурсію по екологічній стежці на прибережній зоні річки Оріль.
Після сніданку вихованці зібрали речі : покривала , воду , м’ячі , записники і
фотоапарат та вирушили  на місце призначення екскурсії  - берег річки  Оріль.
Керівник гуртка ознайомила дітей з технікою безпеки під час відпочинку  на
природі  та планом проведення екскурсії і розваг. Були визначені зупинки , які
діти   які  діти  самі  повинні  були знайти  ,  за  допомогою підказок  ,  які  вони
отримували  в разі  виконання певних завдань (загадок , вікторин , ігор ). На
самих зупинках  діти отримували  один від одного інформацію про лікарські
трави , дерева , мурашники , гриби та птахів.
        Після  відвідування  усіх  зупинок  був  проведений  конкурс  польового
віночка.  Дівчата  сплели  віночки  ,  визначили  переможницю  ,  яка  отримала
звання   «Міс  квітка».    Потому  діти  відпочивали  і  грали  в  рухливі  ігри  на
свіжому повітрі.
     Керівник  гуртка  Лісова   Л.  А.  під  час  роботи  в  оздоровчих  таборах
Царичанської  НСШ І-ІІІ ст. та Китайгородської  ЗОШ  І-ІІІ ст. велику увагу
приділяла змістовному відпочинку дітей.  Проводились різноманітні  еколого-



натуралістичні  заходи  (вивчили   лікарські  рослини  та  рослини  Червоної
книги,відвідали заповідні  місця  Царичанського  району), конкурси малюнків,
плакатів. З  метою розширення знань юннатів керівник гуртка ознайомила дітей
зі  спеціальною  літературою,плакатами,  стендами.  Характерною  особливістю
відпочинку дітей був індивідуальний підхід до кожної дитини з врахуванням  їх
можливостей і знань . Були використані такі форми екологічного виховання:
 - Екологічна екскурсія до р. Оріль;
 - Конкурс малюнків на тему «Захисти навколишнє середовище»;
 - Краєзнавча екскурсія  до церков с. Китайгород;
 -  Бесіди,  які  формували  навички  здорового  способу  життя  та  екологічної
культури. Екологічні бесіди  і вікторини закріплювались практичною роботою, а
саме, збір лікарських рослин, визначення рослин Червоної Книги, огородження
мурашників. 
      Юннати також мали можливість почути народні пісні у виконанні місцевого
гурту  та  студентів  Дніпропетровської  консерваторії. Крім  того,  юннати
прослухали бесіду про історію юннатівського руху Приорілля . На завершення
діти намалювали плакати  з закликами любити і берегти природу рідного краю.
КЗ «Дитячий екологічний центр м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинськой
міської ради.
     В липні 2015 року в Дитячому екологічному центрі продовжувалась робота
по  оздоровленню  вихованців  закладу  та  юннатів  міста.  Працювала  літня
польова практична школа «Дослідник».

Були проведені наступні екологічні експедиції та виїзди на природу:
 - «Вивчення популяції волошки Конки в околицях с. Курилівка» (8 вихованців);
 - «Дослідження місць зростання орхідей в околицях міста Дніпродзержинська»
(2 вихованці).

Також в  липні  в  проведенні  дослідів  на навчально-дослідній земельній
ділянці Дитячого екологічного центру прийняли участь 9 вихованців ДЕЦ.
     Крім  того  КЗ  «ДЕЦ» прийняв  участь  в  проведенні  обласного еколого-
краєзнавчого табору-експедиції «Природна скарбниця Придніпров’я». Два дні
педагоги  центру  і  навчальних  закладів  міста  проводили  заходи  в  межах
програми табору для групи юннатів з  Дніпропетровської  області,  серед яких
знаходилося і 4 вихованці нашого центру.
     Всього було оздоровлено 23 вихованця, 14 з них – з категорії талановитих і
обдарованих.
      Для вихованців закладів відпочинку з денним перебуванням на базі установ
освіти  міста  в  Дитячому  екологічному  центрі  проводилася  екскурсійна
екологічна програма «Наш дім - планета Земля», якою в липні було охоплено 94
дитини. Для дітей проводились:
 - Оглядова екскурсія по залах Народного міжшкільного екологічного музею.
 -  Подорож  екологічною  стежиною  ДЕЦ  «До  рідної  природи  з  розумом  і
серцем»;
 - Відеозал «Капітошка» (перегляд екологічних мультфільмів);
 - Зоотерапія (спілкування з мешканцями куточка живої природи);
 - Ігрові розваги на свіжому повітрі;

КПНЗ «Станція юних натуралістів» м. Павлограда.
      В літній період робота Павлоградської СЮН велася згідно плану. 



       Була організована робота гуртків екологічного та загально-біологічного
напрямку: юні екологи,  квітникарі, флористика, юні друзі природи, юні знавці
лікарських рослин, дендрологія з основами озеленення, любителі  декоративних
і свійських тварин, «Петриківський розпис»,  юні зоологи.
       Програми занять гуртків спрямовані на вивчення рослинного і тваринного
світу рідного  краю.  Юннати вивчали лікарські та отруйні рослини, рослини-
радіопротектори  в  парку  1-го  Травня,  в  дендропарку  СЮН,  у  природі,  на
навчально-дослідних ділянках та квітниках.
Робота з дітьми велася по трьох напрямках:
 - Екологічна та природоохоронна робота.
 - Робота на навчально-дослідних ділянках та квітниках.
 - Робота з птахами та тваринами в зоокомплексі та живому куточку.
       Екологічна та природоохоронна робота була спрямована на участь юннатів
та  учнів  шкіл  в  конкурсах  та  акціях.  Найбільш  поширеною  формою
природоохоронної та екологічної роботи залишається проведення різноманітних
виходів в природу (екскурсії,  експедиції,  походи). Було проведено близько 40
екскурсій в природу.
Юннати та учні шкіл були активними учасниками конкурсів та акцій:
 - Лелека;
 - До чистих джерел;
 - Дерево життя;
 - Птах року;
 - Вчимося за повідувати;
 - Біощит;
 - Балки Придніпров’я - очима дітей. 
         В межах конкурсів та акцій вивчалася флора і фауна, збирався гербарій,
велися  геоботанічні  та  орнітологічні  спостереження,  велися  щоденники
спостережень. В рамках конкурсу «Вчимося заповідувати» юннати брали участь
в експедиціях (в червні та липні) на екологічну стежку Вербського лісу. Була
проведена   робота  по  вивченню рослинного і  тваринного світу  на  території
заказника  «Малотернівський»,  збирався   гербарій   рослин.  Було  розширено
список рослин екостежки. Юннати вивчали динаміку чисельності лікарських та
зникаючих видів рослин.
        В рамках  акції «Дерево Життя» вивчалися  цікаві дерева та кущі, парку І
Травня.   Були  проведені  екскурсії  для  учнів  літніх  таборів  та  юннатів
«Подорож  малою  екологічною  стежиною»,  звернута  увага  дітей  до  вікових
дубів парку,  свідків історичного минулого краю , вивчався екологічний стан
парку 1 Травня. 
        Був проведений творчий конкурс «Відшукай своє дерево». Юннати та
педагоги провели екскурсії  з метою  вивчення екологічного стану р. Гніздка.
Юннати  вивчали  комах,  птахів,  прибережну  рослинність,  збирали  гербарій
лікарських та отруйних рослин.
        В рамках акції «Птах року – 2015» серед юннатів були проведені конкурси
казок,  малюнків,  екологічних  листівок,  юннати  проводили  спостереження  в
природі за птахами.
        Влітку велася робота з обдарованими дітьми, слухачами хіміко-біологічної
заочної школи. Проводилися індивідуальні заняття і спостереження в природі.
Юннати  брали  участь  в  експедиціях  по  вивченню  природи  рідного  краю,



вчилися  вести  спостереження  за  рослинами  і  птахами,  вірно  оцінювати
екологічну ситуацію, збирали матеріал для своїх наукових робіт. Протягом літа
юннати  збирали  сухоцвіти  (кермек,  безсмертник)  та  гербарій:  лікарські
рослини,  рослини-символи  України,  рослини-синантропи.  Зараз  рослини
сушаться в папері, а до вересня будуть оформлятися на листах в колекції.
        1 червня в День захисту дітей в дитячому парку міста провели виставку-
ярмарок  «Декоративні птахи та мешканці живого куточка СЮН». Кожен рік
ярмарок збирає багато любителів та захисників природи. Глядачі та учні шкіл
одержали поради по догляду за птахами та тваринами.

В літній період педагоги СЮН працювали з дітьми літніх таборів. Робота
з дітьми  велася по плану, школи відвідували СЮН  згідно графіка.
 З метою оздоровлення та відпочинку дітей заняття проводилися на природі, в
зелених класах на подвір’ї СЮН, на навчально-дослідній ділянці, проводилися
екскурсії в природу по вивченню рослинного світу, в парк І Травня. 
      З  дітьми  літніх  таборів  проводилися  різнопланові  натуралістичні  та
екологічні заходи: 
Ігрові  та пізнавальні програми:
 - «Калина – рослина символ України»;
 - «Отруйні тварини та рослини»;
 - «Квітковий гороскоп»;
  - «Дивовижний світ птахів»;
 - «Сторінками Червоної книги»»;
 - «Український віночок»;
 - « Друзі наші пухнасті»;
 - «Відшукай своє дерево».
        Діти приймали участь в змаганнях з цікавими конкурсами та вікторинами.
Під час  змагань  учні  визначали лікарські рослини,  отруйні  та істівні гриби,
знайомилися  з  правилами  безпечного  збору  грибів,    визначали  дерева  та
вічнозелені  кущі  на  території  СЮН.  При  підведенні  підсумків  змагань  діти
ділилися  враженнями,  поглиблювали  свої  знання  про  природу,   у  них
виховувалося  відчуття  відповідальності  за  те,  що  природу  треба  любити  і
оберігати.
       Заходи проводились цікаво, творчо, з урахуванням вікових особливостей
вихованців. 
       Щотижнево відвідували СЮН діти  літніх таборів шкіл №№ - 1, 2, 3,
9,16,17. На  протязі  тижня  було  охоплено  близько   450 дітей.
        П’ятниця – День СЮН. Відвідували станцію учні з віддалених шкіл: ЗШ№
№ 4,8,16,18,19.  Для дітей   були проведені оглядові  екскурсії  «Тварини  та
птахи  -  мешканці  зоокомплекса  СЮН»,  гра  «Екологічна  абетка».  Діти
відправлялися в  унікальну заочну пізнавальну  подорож по  стежинах рідного
краю.  Також  проводились  екскурсії  для  районних  шкіл,  дитячого  садка  та
родин з дітьми ( ДНЗ №1, Вербська ЗШ,  Вязівська ЗШ). 

Еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді м. Марганець.
       1 червня 2015 року на території Міського еколого-натуралістичного центру
дітей  та  учнівської  молоді   відбулося  свято  День  захисту  дітей.  Діти
відправились у похід чарівною екологічною стежкою  розваг. На  стежині було
багато  чарівних  зупинок  де  проводитись  майстер-класи,  загадки,  змагання,
конкурси, вікторини, там же і відбулися нагороди переможців. 



      Першою зупинкою на  нашій  стежині  був  конкурс  «Вишиванка».  Діти
продемонстрували свої сорочки – вишиванки. 
       На зупинці «Юних майстрів» всі бажаючі займалися виготовленням квітки
«мак» із стрічок та дарували їх усім бажаючим

                          
       На зупинці  «вікторина «Ми любимо природу» діти  могли  проявити свої
знання про природу. А на зупинці  «Справжніх талантів»  діти показали свої
творчі  здібності   -  співали  українських  пісень,  декламували  вірші,
демонстрували гру на гітарі.
      Було на стежині ще одне чарівне місце, яке подобається усім дітям без
виключення -  «Декоративні тварини». Тут діти  мали змогу познайомитися з
мешканцями нашого живого куточку: декоративними кроликами, кошенятами,
хом’яками. 
         І  най рухливіша,  най азартніша зупинка на стежині  – це «Козацькі
розваги». На цій зупинці діти показати свою силу, спритність та виносливість. 
       Завершилося свято нагородженням найактивніших учасників, мешканців
мікрорайону грамотами та цінними подарунками.

Комунальний позашкільний навчальний заклад «СЮН № 2».
         Вже стало традиційним розпочинати оздоровчий період масовим заходом
«Все   починається   з   дитинства  »  присвяченого  Дню  захисту  дітей.  Діти
приймали  участь  у  конкурсі  малюнків  на  асфальті,  у  екологічній
вікторині,провели  «Веселі  старти»,відшукували  скарб   піратів.  У  заході
прийняли  участь   юннати  гуртків,що  працюють  на  базі  загальноосвітніх
закладів  району (СЗШ №№ 62, 31, 89, 120) – всього у заході прийняли участь
43 юннати. Діти  отримали  велике  задоволення  від  проведеного  свята та
одержали солодкі подарунки.. 
        Керівники  гуртків  СЮН  Красногвардійського  району  організували
роботу  гуртків  біологічного  та  художньо – естетичного  напрямків  на  базі
шкільних  таборів  денного  перебування  ( ЗСШ №  46, 62, 101, 102, 120, ДНЗ
№ 88,163 ).  На  базі  ЗСШ № 101  працював  еколого-натуралістичний  табір  «
Сонечко  ».   Діти   під   керівництвом   вихователів   прийняли   участь   у
природоохоронних  акціях  « Школа – мій  рідний  дім »,   « Флора  України –
компас  у  зеленому  світі »,  « Дерево  життя »;  відвідали  зоологічний  музей,
ботанічний  сад,   дендропарки.   Керівники  гуртків   проводили  для   дітей
численні   вікторини,   ігри,   займались   фітодизайном.   В   школах   були
організовані  виставки  кращих  робіт  юннатів. 



       До  Святої Тройці  вже традиційно  проходить захід « Мандрівка в країну
цілющих трав» для  вихованців  СЮН, що відвідують   дитячий садочок № 88
була проведена екскурсія по екологічній стежині закладу. Особливу увагу  було
приділено зупинці «У гостях у діда Панаса» - це діляночка лікарських  рослин.
         15 червня  на базі оздоровчого табору ЗСШ № 46 цікаво пройшов і захід
«Здоров’я  природи – здоров’я людини ». Метою заходу було: Збагатити знання
дітей про навколишнє середовище, показати тісний зв’язок природи i людини.
Розвивати  мовлення   дітей,  уміння  висловлювати  свої  думки.  Розвивати
бажання робити все для того,щоб бути завжди здоровим . Виховувати  бажання
оберігати  природу,вносити  свою  часточку  для  збереження  навколишнього
середовища.
22.  06.  2015  року  був  проведений  виховний  захід  «Права  дитини  –  це
можливість жити і дорослішати» на базі пришкільного табору ЗСШ № 101. А
25. 06. 2015 року юннати провели захід присвячений Дню Конституції «Ми діти
твої, Україно!» на базі пришкільного табору ЗСШ № 62.

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних натуралістів»
Дніпропетровської міської ради.

1  червня  2015  року  на  базі  станція  юних натуралістів  було  проведено
традиційне  свято «Щаслива країна дитинства» до Міжнародного Дня  захисту
дітей. У святі взяли участь школи: № 104, № 105, № 123, № 124, №39, №135,
ФЕЛ,  ДНЗ  №20,  239  .  На  свято  були  запрошені  представники:  голова
виконавчого  комітету  ж/м  Таромське  –  Явтушенко  В.О.,  майстер  лісу
Ленінського  лісництва  –  Іванников  В.П.,  методист  міського  науково-
методичного центру Дніпропетровської міської ради – Денисенкова Т.М., батьки
та родичі гуртківців.  Програмою заходу було передбачено проведення:

 святкової лінійки;
 конкурс – гру «Веселий експрес»;
 конкурс на краще приготування та оформлення польової каші;
 конкурс малюнка на асфальті;
 конкур туристичної пісні;
 бібліотечний екскурс.

Керівники  гуртків  та  головна  медична  сестра  лікарні  №  22  провели
інструктажі з техніки безпеки та поведінки дітей на природі.

Методистом  СЮН  Крячко А.М.  була  проведена  конкурс-гра  «Веселий
експрес».  Гра  проводилась  у  відвідуванні  станцій:  екологічна,  музична,
загадкова, танцювальна, казкова. Підготовлені заздалегідь завдання  допомогли
об’єднати кожну команду і породили здорову конкуренцію.

Всього оздоровлено 4575 дітей,  в  тому числі:  дітей-сиріт  — 41,  дітей,
позбавленних  батьківського  піклування  —  32,  дітей-інвалідів  —  13,  дітей  з
багатодітних та  малозабезпечених сімей — 320,  дітей з  групи ризику — 70,
талановитих  та  обдарованих  —  826,  у  стаціонарних  дитячих  озжоровчих
закладах — 145, у таборах денного перебування — 1847, у профільних таборах
— 252, охоплено екскурсіями, походами — 2331 дитина.

Закарпатська область.
         Дирекція Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  повідомляє,  що  під  час  літнього  періоду  юннати  області
побували у двох таборах.



        Одним із таких таборів є обласний профільний наметовий табір „Юннат”,
який знаходиться в м. Хуст у Верхніх Кірешах, де знаходиться натуралістична
база  „Нарцис”  Закарпатського  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді. Вже не один рік поспіль тут, у долонях гір і в обіймах Долини нарцисів,
працював  позаміський  профільний  табір  передового  юннатівського  та
педагогічного  досвіду  еколого-натуралістичного  спрямування.  Путівками  до
табору  були  нагороджені  переможці  та  призери  Всеукраїнських  конкурсів,
акцій. Так і цьогоріч, в першій половині липня тут проводили цікаве і веселе
дозвілля 54 дітей, гуртківців позашкільних еколого-натуралістичних закладів,
зокрема юннати Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру м.
Ужгород,  Міжгірської  та  Хустської  районних  станції  юних  натуралістів,
Виноградівського  та  Тячівського  еколого-натуралістичних  центрів  учнівської
молоді,  філій  Закарпатського  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді  „Едельвейс” (Нижні Ворота),  „Арніка” (Лазищина),  „Нарцис” (Верхні
Кіреші).
       Педагогами табору для юннатів було організовано та проведено цікаву та
пізнавальну програму, а саме: урочисте відкриття табору, під час якого юннати
виконали гімн табору,  Урочисте відкриття проведено ряд вечорів відпочинку,
конкурсів,  інтелектуальних  ігор  та  вікторин  та  найбільш  цікавими  були
пізнавальні екскурсії: до екоферми в с. Горінчево, де юннати познайомилися із
фермерським господарством підприємця Василя  Шимона,  в  якому розводять
буйволів, страусів, екзотичні види кіз та овець,  диких кабанів, косуль; екскурсії
екологічними стежками до Боронявського монастиря;  до  Липовецького озера
«Морське око»; по Долині нарцисів та до музею „Нарцису”.
       Справжнє дійство було організовано в ніч на Івана-Купала „Ой на Івана, ой
на Купала”. Було проведено майстер-клас з плетіння віночків із польових квітів,
які потім дівчата кидали через вогнище і пускали на водойми.
      Під час урочистого закриття табору юннати висловили свою вдячність
віршами, піснями та квітами всім організаторам літнього відпочинку. Судячи з
веселих посмішок на обличчях дітей – відпочинок вдався!!! 
       Будемо сподіватись, що наметове містечко і в наступні роки, з гостинністю
зустріне юних природолюбів нашої області та України, адже тут створені всі
умови для пізнавального та активного відпочинку творчо обдарованої молоді.
        З 4 до 10 червня 2015 року 5 юннатів області були у Всеукраїнському
таборі  „Юннат”  та  з  1  до  14  липня  2015  року  54  юннати  провели  літнє
оздоровлення в обласному наметовому таборі „Юннат - 2015”. 

Запорізька область.
        З  метою організації змістовного відпочинку, оздоровлення та науково-
пізнавальної роботи підлітків під час літніх канікул  Мелітопольським центром
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  на  території  ДОТ
«Морський»  (коса  Пересип  смт  Кирилівка  Якимівського  району)   протягом
06.06.2015  –  19.06.2015  була  організована  робота  профільного  еколого  -
краєзнавчого  наметового  табору  «Простір  -  2015» -  45  учасників:  25
вихованців Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та 20
кращих екологів шкіл міста.

Учасники  табору  продовжили  моніторингові  спостереження  територій
Приазовського  Національного  природного  парку,  знайомились  з  фауною  і
флорою Приазов’я,  аналізували стан навколишнього природного середовища.



Діти   залучалися  до  природоохоронної  та  дослідницької  діяльності.  За
результатами спостережень було зафіксовано:
 - значне збільшення акваторії Молочного лиману;
 -  збільшення  орнітофауни  (мала  біла  чапля,  чоботар,  галагас,  лунь,  одут,
сорокопуд);
 - зменшення чисельності плазунів та земноводних;
 - перевага високорослих трав’янистих рослин над низкорослими.

Тому,  пріоритетними  напрямками  наукової  та  виховної  роботи  табору
залишились:
 - поглиблення знань юних екологів щодо стану біологічного та ландшафтного
різноманіття Північного Приазов’я;
 - продовження опису заказників:  «Молочний лиман», «Степанівська коса»;
 - вивчення та оцінка стану місцевих екосистем.

За час перебування в таборі діти мали можливість:
- спостерігати зміни території вздовж русла протоки лиман-море;
- зафіксувати збільшення водяного дзеркала Молочного лиману;
- зміни берегової смуги лиману;
-  ознайомитись  з  біотопами  заказника  «Степанівська  коса»  та  степовими
ділянками біля місця розташування табору;
-  стати  учасниками  польових,  екологічних  досліджень:  орнітологічні,
геоботанічні дослідження, вивчення фауни регіону;
- дослідити взаємодію природних та господарчих структур на даній території;
- визначити рівень природокористування на території  заказника.

Об’єктами для спостережень в цьому році стали: 
 Місце з’єднання Азовського моря з Молочним лиманом;
 Русло  протоки  між  Азовським  морем  і  Молочним  лиманом  та  прилеглі
території
 Гідрологічний заказник «Молочний лиман»;
 Територія ландшафтного заказнику «Степанівська коса»;  
 Прилеглі  території,  що  входять  до  складу  Приазовського  Національного

природного парку.
Паралельно  з  екскурсійною  та  експедиційною  діяльністю,  всі  юннати

залучалися до проведення тренінгів у другій половині дня. Всього з дітьми було
проведено десять тренінгів: 
1. Представники рослинного світу Приазов’я.
2. Представники тваринного світу Приазов’я.
3. Представники  Червоної  книги  України,  що  спостерігаються  у  нашому
регіоні.
4. Біоценоз Азовського моря .
5. Біоценози лиманів Молочного та Утлюкського.
6. Об’єкти ПЗФ регіону .
7. Визначення тварин за слідами.
8. Надання долікарської допомоги у природі.
9. Сигнали екстреної допомоги.
10.Небезпечні та корисні комахи.

Результативність  навчально-виховного  процесу  в  таборі  виявила
комплексна гра-випробування «Робінзонада».  Кожен загін стартував окремо і



проходив  8   зупинок,  тематика яких  відповідала  наданому  під  час  тренінгів
матеріалу. Оцінювання проводилось як усього загону, так і індивідуально. 

Під  час  роботи  табору  «Простір»  педагогічному  персоналу  вдалося
створити для його учасників  насичене виховне середовище,  яке впливало на
підвищення екологічної культури. Серед організаційно-масових заходів у таборі
пройшли: еколого - біологічна гра «Ерудит», конкурс на  «Кращу інсценіровку
морських пісень», «День Українських традицій», в рамках якого діти готували
флешмоби  на  сучасні  українські  пісні,  економічна  гра  «Зароби  та  зумій
витратити  «просторики»,  комплексна  гра-випробування  «Робінзонада»,  свято
«Посвячення у екологи». 

В  рамках  роботи  еколого  -  краєзнавчого,  наметового  табору  «Простір»,
було  відзначено  17  червня Всесвітній  день  боротьби  з  опустелюванням  та
посухою.  Діти   отримали  інформацію  з  проблеми  опустелювання  земель  –
глобальної проблеми людства. 

Еколого-краєзнавчий,  наметовий табір  “Простір -  2015”  завершив свою
роботу  19.06.2015 року.  Підводяться  підсумки  роботи,  готуються  наукові
доповіді  учасників  табору  “Простір”  для  виступу  на  науково-практичній
конференції  «Первоцвіти».  За  результатами  роботи  табору  підготовлені
презентація,  фотовиставка.  Зібрані  гербарні  та  колекційні  зразки  будуть
використані в роботі гуртків ЦЕНТУМ у наступному навчальному році. Слайд-
шоу та інформація про проведену роботу розміщені на сайті ЦЕНТУМ.

З  метою організації  змістовного відпочинку, оздоровлення,  дозвілля  та
зайнятості  дітей  і  підлітків  в  період  з  2  по  26  червня  2015  року  на  базі
Мелітопольського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді працював літній профільний табір «ЮННАТ».

Основні задачі літнього профільного табору:
- організація дозвілля вихованців;
- формування у дітей  ціннісних орієнтацій по збереженню довкілля;
-  здійснення  заходів,  спрямованих  на  збереження  здоров'я  дітей,  набуття
навичок здорового способу життя;
- виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;
 - надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні дитини. 

В літньому таборі відпочило та оздоровилось 75 вихованців молодшого
шкільного віку з різних гуртків ЦЕНТУМ природничого профілю.

У  період  роботи  табору  було  проведено  багато  заходів,  які  сприяли
оздоровленню, відпочинку та всебічному  розвитку вихованців.

З  метою  поглиблення  знань  з  біології  в  таборі  та  по  загонах  були
проведені: ігрова програма з елементами театралізації «Капусник», пізнавально
-  біологічний  захід  «Загадкова  історія»,  еколого  -  біологічна  вікторина,
театралізована екологічна програма «Казкове шоу», вікторина «Райдужне літо»,
ігрова програма «Кукорямбські науки». 

Були проведені екскурсії :
 - міський парк імені М.Горького – відвідування музею історії парку, «Галявина
казок», ігрова програма на дитячому майданчику «Сосняк»;
 -  біологічно  -  пізнавальна  екскурсія  до  зоологічного  музею  МДПУ  ім.
Б.Хмельницького;
 - біологічна пізнавально - практична екскурсія до агробіологічного комплексу
МДПУ;



 - історична екскурсія до краєзнавчого музею міста «Опалені війною»;
 - куточок живої природи ЦЕНТУМ ;
 - екологічна стежина ЦЕНТУМ.

Основним змістом екскурсій було:  спостереження та розширення знань
про  природу,  пропаганда  охорони  природи,  формування  у  дітей   ціннісних
орієнтацій зі збереження довкілля.

Вихованці табору відвідали мобільний планетарій «Avior» з переглядом
навчальна - пізнавального фільму про природу планети Землі.

Значну роль у відпочинку дітей та розкриттю їх здібностей та талантів
відігравали такі  масові заходи, як святкове відкриття табору “Радужна зміна”,
ігрова програма по зупинках «Всі казки у гості к нам», розважальна програма
«Самий-самий», ігрова програма «Дуже дружні дітлахи», «Від посмішки в небі
райдуга прокинеться», творчі виступи дітей «Будь зіркою», ігрова програма по
станціям «Атракціони», святкове закриття табору «До побачення, табір». Були
проведені конкурси малюнків на асфальті «Бережіть довкілля», стінних газет,
малюнків олівцями «Мій улюблений табір». 

Під час роботи табору працювали гуртки «Дитяча майстерня», «Природні
фантазії»,  «Квіти  та  діти»,  «природа  та  фантазія»,  «Очумілі  ручки»,  «Юні
таланти». Практичні заняття сприяли розвитку у дітей естетичного смаку, всі
вихованці  самі  створювали  вироби  з  природного  та  штучного  матеріалу
(насіння, ниток, паперу, бісеру,  природного матеріалу та ін.). Творча діяльність
вихованців  у  гуртках  табору  розвиває  інтерес,  захоплює  їх,  дає  змогу
ознайомитися з різними галузями прикладного мистецтва.

В  Бердянській  станції юних натуралістів з 15.05 - 3.06.2015 року була
організована робота  Центру  дозвілля «Друзі природи».

Мета роботи Центру дозвілля «Друзі  природи» -  розробити і втілити в
життя  заходи,  спрямовані  на  покращення  та  зміцнення  фізичного  і
психологічного здоров'я дітей. 

Завдання:
- забезпечення повноцінного відпочинку дітей;
-  створення  належних  умов  для  освітньої,  культурно  –  виховної,

фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми під час літніх канікул 2015р.;
- виховування любові до природи рідного краю, міста.
За період роботи Центру  дозвілля «Друзі природи»  було оздоровлено 69

юннатів. 
План роботи включав заходи за такими напрямами:
- екологічне виховання;
- патріотичне та громадянське виховання;
- морально-етичне виховання;
- художньо-естетичне виховання;
- трудове виховання;
- фізичне виховання.
 Виховна робота  поєднувала відпочинок, працю, спорт та пізнавальну,

етичну,  екологічну,  оздоровчу  діяльність.  Зміст  форми  та  методи  роботи
сприяли  розвитку  ініціативи   дітей,  спрямовані  на  формування  загально  —
людських духовних цінностей. За час роботи Центру дозвілля були проведені:
свято  «Здрастуй,  Літо!»,  свято  квітів  «Квіти-усмішка  природи»,  конкурс
«Природа творчість і фантазія»,  працювали профільні гуртки, виховний захід



«Человек собаке друг» та «Живий капелюх», «Живи та міцній, наша Держава»,
«День індіанця», конкурс «Містер і Міс Юннатія»,
екологічне казино «Чарівний світ природи». 

Позашкільний  заклад  створив  умови  для  педагогічно  обґрунтованого,
змістовного  та  цікавого  дозвілля  дітей,  що  дало  можливість  їм  творчо
розвиватися духовно та інтелектуально збагачуватися, розширювати світогляд.

На базі Токмакцького ЦДЮТ працювали 2 пришкільні оздоровчі табори
денного  перебування  (2  зміни  по  75  дітей).  Під  час  роботи  таборів  були
проведені  ігрова  прогама  «казкова  мандрівка»,  розважально-пізнавальна
програма  «Веселі  старти»  та  «Сумувати  ніколи,  бо  ідуть  канікули»,  «Грай,
вивчай, відпочивай»; працювали гуртки «Любителі домашніх тварин» та «Юні
друзі природи».

Івано-Франківська область.

В літній канікулярний період організація відпочинку та оздоровлення
юннатів в системі позашкільних навчально-виховних закладів екологічного 
профілю області у 2015 році здійснювалась відповідно до річного плану роботи 
закладів в канікулярний час.

Педагогічні колективи екологічних центрів та станцій юних натуралістів 
області переважно здійснювали діяльність через юннатів у масових заходах, 
практичну природоохоронну роботу, проведення ігрових та спортивно-ігрових 
заходів, популяризацію біологічних та екологічних знань.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04. 2014
року № 400 « Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 
2015 року» з 03 по 11 червня 2015 року у місті Києві на базі Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відбувся збір лідерів 
дитячих екологічних парламентів, екологічних загонів. Нашу область на цьому 
форумі представили 3 юнната з Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва та 2 юнната з Городенківської 
районної станції юних натуралістів. Керівником групи була завідуюча 
екологічним відділом  Гнатюк Наталія Фоківна.  
            Цього року  для юних природолюбів була створена природо-
натуралістична програма: доступ до наукових лабораторій Центру, догляд за 
екзотичними рослинами, акваріумними рибками, пізнавальні екскурсії по 
навчально-дослідній земельній ділянці; а також цікава, пізнавальна та 
розважальна програма.
          З метою організації оздоровлення переможців та призерів обласних та 
Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, акцій та змагань з 05 по 25 червня 2015 
року на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Лімниця" (село 
Вістова Калуського району  Івано-Франківської області) відпочило і 
оздоровилося  безкоштовно 4 юннати  обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. Адміністрацією табору   передбачалося проведення 
навчальних тренінгів, відвідування різноманітних виставок, пам'яток  історії та 
культури нашої області. Особлива увага приділялася національно-
патріотичному вихованню молоді. Юннати відвідали: Меморіальний комплекс 



Дем'янів лаз, Центр патріотичного виховання імені Степана Бандера (місто 
Івано-Франківськ).
        Організація оздоровлення і відпочинку вихованців Богородчанського 
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в 
більшій мірі проводилась у пришкільних таборах та при проведені екскурсій.
        З метою оздоровлення школярів, їхнього активного відпочинку в 
Богородчанському районі були створені пришкільні табори. Мережа дитячих 
оздоровчих закладів району у червні 2015 року налічує 15 таких закладів. В 
основному вони належать до типу з денним перебуванням. Всі оздоровчі 
заклади одержали дозвіл на відкриття. За цей період в пришкільних таборах 
оздоровилося 56 школярів, вихованців Богородчанського РЦЕНТУМ (1 – 
дитина сирота, 18 – з багатодітних і малозабезпечених сімей, 12 – талановитих 
дітей). Цікаво, що більша частина школярів була задоволена таким відпочинком,
так як під час його проведення керівниками закладів використовувалися цікаві 
екскурсії, розвиваючі інтелектуальні ігри, проводились різні конкурси  та 
змагання. В свою чергу в учнів формувались і розвивались почуття 
колективізму, згуртованості, самостійності та самовпевненості, почуття 
патріотизму.
         На період літніх канікул створювались для школярів табори за містом.
Щорічно в с. Саджава Богородчанського району організовувався пластовий 
табір, де проводився набір школярів-пластунів у ІІ зміни ( І-ша зміна – 
вихованці молодшого і середнього шкільного віку, ІІ-га зміна – старшого 
шкільного віку ). Тривалість однієї зміни становила 12-14 днів. Такі табори 
допомагають оволодівати необхідними практичними навичками. Тут учні 
займаються різними видами спорту, купаються в річці, здійснюють з табору 
місцеві походи і вивчають даний район.  Захоплюючим є той факт, що вихованці
старшого шкільного віку активно підключаються до організації і проведення 
різних масових заходів, стежать за дисципліною, допомагають вирішувати 
проблеми молодших школярів.
        З метою оздоровлення, кращого пізнання свого краю, його багатств, 
ознайомлення з працею і життям народу організовувались туристично-
екскурсійні перевезення. З 01  по 13 червня  2015 року були проведені 
перевезення, в яких прийняло участь 118 гуртківців закладу.  Вивчення 
тваринного і рослинного світу, грунту, цікаві розповіді місцевих жителів – все 
це поглиблює і розширює знання школярів, збагачує життєвий досвід, 
допомагає роботи цікаві відкриття. Учасники походів здійснювали свої 
спостереження, ділилися відомостями та цікавими новинками.
       В червні 2015 року при Городенківській районній станції юних натуралістів
проведено виховні заходи щодо пропаганди здорового способу життя та 
охорони навколишнього середовища, походи, екскурсії, конкурси, вікторини – 
все це сприяло змістовному оздоровленню школярів. Були проведені одноденні 
туристичні походи за кошти спонсорів, фольклорні експедиції, науково-
дослідницька, інтелектуально-пізнавальна робота.
       Цікавими були експрес-ігри «Природа і я», «Подорож до країни Здоров’я», 
«З народознавчої криниці», екологічні вікторини, похід «Йдемо екологічною 
стежкою», а також чисельні екскурсії. Велика увага приділялася впливу 
соціальних факторів (алкоголю, тютюну та наркотиків) на організм людини та 
їх наслідки.



       У таборі «Юннат» в місті Києві відпочивало двоє юннатів.
        У таборі «Перлина Придністов’я (с. Михальче Городенківського району 
Івано-Франківської обл.) відпочивало 45 юннатів. Цей  стаціонарний 
оздоровчий комплекс включає в себе оздоровлення дітей та змістовний 
відпочинок, забезпечений кваліфікованими вихователями, доглядом лікаря, 
організованим чотириразовим харчуванням за кошти батьків та профспілкові 
внески.
       Під час літніх канікул в Надвірнянському районному еколого-
натуралістичному центрі для дітей та юнацтва для гуртківців було проведено 
ряд масових заходів, екскурсій.  В Центрі було проведено свято до Дня захисту 
дітей «Україна – єдина країна». Під час свята було проведено зустріч з воїнами 
АТО, конкурс на знання історії прапора України.
      З 01 по11 червня поточного року троє гуртківців закладу брали участь у 
Всеукраїнському зборі лідерів дитячих екологічних парламентів, екологічних 
загонів на базі Всеукраїнського профільного табору «Юннат» у місті Києві. 
Вони стали учасниками майстер-класів, конференцій, де виступали з своїми 
напрацюваннями щодо роботи дитячого екологічного парламенту, були 
проведені екскурсії по навчально-дослідних ділянках, теплиці, в школу 
народних ремесл. Юннати мали можливість відвідати цирк, музей історії 
України, Києво-Печерську Лавру, музей Тараса Григоровича Шевченка, 
побували на вечірньому Хрещатику, на зйомці передач «Х-фактор», відвідали 
тераріум, «Зимовий сад», зоологічний музей Національного еколого-
натуралістичного центру. Для дітей були проведені цікаві змістовні вечори, 
конкурси, екскурсії, дискотеки.
     Було продовжено роботу по операціях «Лелека», «Джерело», «Зелена 
аптека», «Мурашка» та інші.
     Протягом літніх канікул для гуртківців Надвірнянського РЕНЦ були 
організовані екскурсії:
 - В Природний заповідник «Горгани» - великі та малі кам’яні розсипи;
 - Івано-Франківський краєзнавчий музей;
 - Місто Яремче на водоспад та вольєр;
 - Водоспад Гук в селі Татарів;
 - Бухтівецький водоспад в селі Пасічна;
 - Урочище «Городище»;
 - В місто Коломию в музей «Писанка»;
 - та екскурсії по екологічних стежках району та ботанічних пам’ятках природи.

Для вихованців також були організовані екскурсії на Пнівський замок, в 
музей історії визвольної боротьби Надвірнянщини, станцію юних техніків, 
центр дитячої творчості, зону відпочинку, парк.

На Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції було охоплено 
оздоровленням в літній період 410 юннатів, що становить 39,5%  від загальної 
кількості дітей на МДЕС.
 - Оздоровили 6 дітей на базі оздоровчого стаціонарного комплексу «Лімниця» (
с. Вістова Івано-Франківської області ). 
 - В дитячому оздоровчому таборі «Молода Гвардія» місто Одеса ( стаціонарний
) – 1 дитина. 
 - В соціальному таборі «Буковель» ( Івано-Франківщина ) – 5 дітей.



 -  311 дітей  оздоровлено  на  аромостежці  та  стежині  відчуттів  створеній  на
навчально-дослідній земельній ділянці МДЕС.
 -  89  юннатам  проведено  екскурсії  по  навчально-дослідній  ділянці  та  міні
зоопарку МДЕС.

В еколого-натуралістичному відділі Центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді міста Калуша за літній період поточного року було 
оздоровлено 47% юннатів від загальної кількості вихованців відділу.

В таборі відпочинку «Едельвейс» оздоровлення дітей проведено з 02 по 
20 червня 2015 року. В тому числі:
 - дітей з багатодітних сімей – 4;
 - дітей з малозабезпечених сімей – 4;
 - талановитих та обдарованих дітей – 16;
 - дітей інвалідів – 1.
         Робота табору проводилась згідно плану роботи, до якого були включені 
заходи еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-
естетичного та фізкультурно-спортивного напрямів. Особлива увага 
приділялась  пропаганді здорового способу життя, залученню дітей до 
регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціональному 
використанню наявної матеріально-технічної бази.
       Вихованці табору кожного дня відвідували куточок живої природи еколого-
натуралістичного відділу, доглядали за тваринками. Спілкування з домашніми 
улюбленцями приносило неабияку радість дітям. Також діти з задоволенням 
спостерігали за ростом та розвитком рослин альпійської гірки  відділу 
дендрарію.
       Під час роботи табору виховники проводили з дітьми релаксаційні вправи в 
саду, екологічні ігри, змістовні майстер-класи, тематичні та інформаційні 
бесіди, вікторини. Здійснювались тематичні походи на стадіон «Хімік», в 
дитячо-юнацьку спортивну школу, в місцевий парк.
      Діти побували на екскурсіях в залі виставок та презентацій, арт-галереї;
побували  в  Народному  музеї  історії  та  трудової  слави.  Побували  на
кондитерській фірмі «Бомбік»,  зацікавили дітей і  лялькові  вистави, музично-
розважальні програми, які вони відвідували в Палацах культури «Юність» та
«Мінерал».
     Для знайомства школярів з визначними місцями та чарівною природою 
Прикарпаття було організовано поїздку до міста Львова.
       Всього в області було оздоровлено – 1860 юннатів, що становить 37,14% від
загальної кількості юннатів; з них сиріт – 8 дітей; дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 16; інвалідів – 31; дітей з багатодітних сімей і 
малозабезпечених сімей – 212; дітей з групи ризику – 2; талановитих та 
обдарованих дітей – 251.  Оздоровлено:
 - в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах – 90 дітей;
 - в таборах денного перебування – 413 дітей;
 - в профільних таборах – 6 дітей;

 - охоплено екскурсіями, походами – 2123 дітей.
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 літніх канікул 2015 року в області було охоплено
організованими формами відпочинку близько 3000 юннатів.
      5  юннатів,  представників  дитячого  екологічного  парламенту
Кіровоградського ОЦЕНТУМ,  взяли участь  у  Всеукраїнському зборі  лідерів
дитячих  екологічних  парламентів,  який  проходив   на  базі  Всеукраїнського
профільного табору оздоровлення та відпочинку «Юннат» з 04 по 10 червня
2015 року.
         З 9 по 11 червня 2015 року у м. Кіровограді відбувся ІІІ Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір  команд юних зоологів.  Учасниками Збору стали
команди  юних  зоологів  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,
Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Чернігівської областей. У
межах заходу було проведено: презентація експериментально - дослідницьких
робіт  із  зоології  «Дослідження фауністичного різноманіття свого регіону»  та
фотовиставка  «Тваринний  світ  свого  регіону»,  навчальні  екскурсії,  польові
практикуми й зоологічні  дослідження на територія  Чорного лісу  (с.  Водяне
Знам’янського району). А також учасники Збору відвідали культурно-мистецькі
заклади і пам’ятки історії та культури м. Кіровограда. 
         З 16 по 19 червня 2015 року Трахтенберг Єлизавета та Гордова Карина,
вихованці    гуртка  «Юні  ботаніки»  ОЦЕНТУМ   взяли  участь  у  ІХ
Всеукраїнському  експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  екологів,  який
проходив  в Львівській області.
           В літній період 2015 року на базі загальноосвітніх шкіл та позашкільних
закладів області було організовано роботу таборів праці та відпочинку, в яких
школярі  поряд  з  оздоровленням  і  позашкільною  освітою  займалися
сільськогосподарськими  роботами  на  полях  фермерських  та  колективних
господарств,  в  лісництвах.  Так,  в  Підлісненській загальноосвітній  школі  І-ІІІ
ступенів з 1 по 17 червня 2015 року  працював літній оздоровчий табір «Лісова
школа»,  в  якому  відпочивали  70  членів  Червоно-Нерубаївського  учнівського
лісництва.  На  базі  Новоукраїнського  ЦДЮТ  в  червні   2015  року  було
організовано роботу оздоровчого табору «Веселка» для 100 вихованців. З 02.06.
2015 року по 19.06. 2015 року на базі Світловодської станції юних натуралістів
працював літній оздоровчий табір "Соняшник" з денним перебуванням дітей, в
якому відпочивало 15 дітей
        Традиційно протягом літнього періоду проводились пізнавальні оздоровчі
екскурсії,  екологічні  експедиції  по  рідному  краю.  Так,  вихованці  творчого
об’єднання  учнівської  молоді  «Podolia infarior»  Ульяновського  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  здійснили  ряд  еколого  –  краєзнавчих
експедицій,  походів,  екскурсій  з  метою дослідження  ландшафтних територій
свого району. Працюючи  над  міжрегіональним  освітнім  проектом  «Сучасні
дослідження  степових  перлин  рідного  краю»  учні  Долинської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  №2  ім.  А.С.  Макаренка  та   Добронадіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Олександрійського  району  вивчають  і  досліджують  лісові  масиви  та  схили
балок.  З  цією  метою  у  2015  році  учасниками  проекту  було  здійснено  2
експедиції у складі 60 чоловік  в урочище «Чорний ліс». 
         Крім цього в області в літній період працювали пришкільні оздоровчі
майданчики,  в  яких  проводились  еколого-натуралістичні  заходи:   екологічні



свята, конкурси, вікторини, трудові і екологічні десанти, екскурсії та походи а
також працювали еколого-натуралістичні гуртки.

Львівська область.
В позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму

Львівщини відпочинок і оздоровлення юннатів влітку 2015 року проводились у
поєднанні  з  навчальною  практикою,  екскурсіями  та  експедиціями  з
влаштуванням  еколого-натуралістичних  виставок,  проведенням  конкурсів,
вікторин,  театралізованих  дійств,  майстер-класів  з  виготовлення  квіткових
композицій,  ляльки-мотанки,  витинанки,  виробів  із  бісеру,  розмальовування
яворівської  забавки.  Юннати  вивчали  флору  і  фауну  в  одно-  та  дводенних
екологічних  походах,  були  учасниками  масових  еколого-натуралістичних
заходів:  екологічних  ігор  та  КВК,  занять-тренінгів,  подорожей  та  змагань,
щоденних спостережень, природоохоронних акцій тощо. 

Цікаво і змістовно провели своє дозвілля  вихованці КЗ ЛОР «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» в
літній школі «Дивосвіт»,  яка працювала з 2 до 27 червня цього року на базі
Центру.

Для  слухачів  чотирьох  профільних  змін  («Юних  ботаніків»,  «Юних
екологів»,  «Юних  друзів  природи»  та  «Юних  зоологів»)  педагоги  Центру
читали  лекції,  проводили  бесіди,  розповідали  про  фауну  і  флору,  стан
навколишнього  середовища  та  вплив  на  нього  людини.  Практичні  заняття
проводилися  на  навчально-доcлідній  земельній  ділянці,  в  лабораторії
рослинництва  закритого  грунту  та  навчальних  лабораторіях  зоолого-
тваринницького комплексу ЛОЦЕНТУМ.

Під  час  занять  слухачі  ознайомилися  з  експонатами  постійно  діючої
еколого-освітньої виставки  «Планета ЗОО» закладу, поглибили свої знання  про
тваринний світ. Для них були також проведені навчально-пізнавальні екскурсії в
парки  Львова,  ботанічний  сад  та  зоомузей  ЛНУ  ім.  І.  Франка,  екскурсії
вуличками  древнього  міста; майстер-класи  з  розмальовування  яворівської
забавки,  виготовлення  квіткових  композицій  та  ляльки-мотанки,
бісероплетіння; перегляд та обговорення  відеофільмів на природничу тематику;
організовувались інтелектуальні та спортивні ігри.

З  19  до  28  серпня  2015  року   КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» на  туристичній  базі
«Карпати» КЗ ЛОР «ЛОЦКЕТУМ» у с.Кам’янка Сколівського району провів
виїзну обласну  еколого-натуралістичну школу передового досвіду «Сколівські
Бескиди  –  2015»,  учасниками  якої  були  20  переможців  Всеукраїнських  і
обласних  масових  еколого-натуралістичних  заходів,  учні  та  вихованці
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  Львівщини.  Тут  вони
гармонійно  поєднували  оздоровлення  та  цікаве  дозвілля  з  екологічним
вихованням, дослідницькою і практичною роботою в природі. 

Для  слухачів  школи  були  проведені  навчальні  екскурсії  еколого-
пізнавальною  стежкою  «Водоспад  на  річці  Кам’янка»,  до  урочищ  «Чудилів
потік» і «Павлів потік» та до озера «Журавлине» (Мертве озеро). Юні екологи
проводили комплексні наукові дослідження (з виконанням практичних завдань)
біологічного  різноманіття  Національного  природного  парку  «Сколівські
Бескиди».  Під  час  занять  в  школі  учні  набули  практичних  навичок  з
дослідження видового різноманіття рослин, познайомилися з їх адаптацією до



умов  існування  у  горах,  ознайомилися  з  фоновими  видами  флори  НПП
"Сколівські Бескиди".  Під час виконання практичного  завдання: «Біоіндикація
якості  води НПП «Сколівські  Бескиди» юннати на  р.  Кам’янка відібрали  14
проб  бентосу.  Досліджено  мілководне  узбережжя,  перекати,  топляк,  зарості
мохів та ділянки з середньою швидкістю течії глибиною до 0,4 м.

Під  час  польових  досліджень  учасники  школи   дізнались  про
екологічні  групи  водяних  тварин,  їхні  особливості,  класифікацію  водних
біотопів,  відмінність  гірських  і  рівнинних  водойм,  антропогенні  ризики  для
гідрофауни Карпат, різноманіття гідробіонтів НПП «Сколівські Бескиди», про
водні  екосистеми  Українських  Карпат  та  взаємозв’язки  між  їхніми
компонентами.  Юннати  також  описували  різноманітні  параметри  водойм
(характер дна і берегу, течія, берегова й водяна рослинність, температура, рН,
антропогенний вплив тощо).

Зібрані  матеріали  під  час  роботи  в  школі  будуть  опрацьовані  та
використані  при  написанні  екологічних  проектів,  які  юні  екологи
представлятимуть на конкурсах винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму, «Юний дослідник», «Дотик природи».

Юні  екологи  проводили  також  практичну  та  просвітницьку
природоохоронну роботу. Вони обгородили три мурашники; під час екологічної
акції «Чистий берег» прибрали прибережну смугу р.Опір, де зібрали сімнадцять
мішків  побутового  сміття;  виготовили  та  розповсюдили  серед  місцевого
населення агітаційні листівки щодо збереження чистого довкілля.

Школярі  побували  на  скелях  Довбуша,  відвідали  державний
історико-культурний  заповідник   «Тустань»,  еколого-освітній  центр
Національного  природного  парку  «Сколівські  Бескиди»,  де  ознайомились  з
прадавньою і сучасною бойківською культурою.

У хвилини дозвілля  для слухачів школи проводилися вікторини: «Знаю я
і знаєш ти: природу треба берегти!», «У царстві флори», «У царстві Нептуна»;
конкурс  світлин  «Пейзажі  Карпат»  та  конкурс  на  кращий  знайдений  камінь
дивовижної форми;  квест на тему: «Природа НПП «Сколівські Бескиди». Діти
брали  участь  у   волейбольних та  футбольних турнірах,  оздоровлювалися  на
березі  гірської річки   Опір. 

З  16  до  19  червня  2015  року  КЗ  ЛОР  «ЛОЦЕНТУМ»  спільно  з
Національним  еколого-натуралістичним  центром  провів  ІХ  Всеукраїнський
польовий збір команд юних екологів  на базі  Національного природного парку
«Сколівські  Бескиди».  Його  учасниками  стали  учні  та  педагоги
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів – учасники комплексних
науково-дослідних  експедицій,  походів,  польових  практик  з  практичним
досвідом  роботи  з  екології,  гідроекології,  ентомології,  орнітології,  ботаніки,
гідробіології  з  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Кіровоградської,  Львівської,  Миколаївської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської та Чернігівської областей.

Протягом  4  днів  учасники  заходу  під  керівництвом  вчених  Інституту
екології  Карпат  НАН  України  провели  комплексні  наукові  дослідження  (з
виконанням практичних завдань) рослинного і тваринного світу Національного
природного парку «Сколівські Бескиди» за темами: 
 -  «Основні  методи  обліку  кажанів.  Акустичний  моніторинг  кажанів  з
використанням бет-детекторів»;



 - «Життєві форми та екологічні групи рослин НПП «Сколівські Бескиди»;
 -  «Біоіндикація якості води НПП «Сколівські Бескиди»;
 - «Біорізноманітність комах природних екосистем»;
 - «Вивчення рослинності верхових боліт на прикладі болота «Журавлине»;
 - «Дослідження орнітофауни лісових екосистем»; 
 - «Екологія ялинових лісів та їх фітоценозів»;
 -  «Місце грибів у лісовому біоценозі»; 
 -  «Водні  безхребетні  р.  Кам’янка та озера «Журавлине».  Будова та екологія
личинок одноденок, бабок та волохокрильців»;
 - «Основні фонові види птахів. Визначення птахів за голосами».

За результатами проведених польових досліджень, звітів-презентацій та
фотовиставки кращі команди були нагороджені Дипломами від Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України,  Департаменту  освіти  і  науки  Львівської  ОДА  та  пам`ятними
подарунками і сувенірами від НПП «Сколівські Бескиди».

Певний  досвід  з  організації  і  проведення  літнього  оздоровлення  має
Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, який на території
НПП «Сколівські Бескиди» (стаціонарна база відпочинку «Зелемянка») щорічно
проводить навчально – оздоровчу екологічну експедицію «Сколівські Бескиди».
У 2015 році експедиція мала назву «Сколівські Бескиди - «Схід і Захід разом» і
проводилася у три зміни  (11.06 - 24.06,  02.07 –  15.07, 28.07 - 10.08.201) з 5-ти
разовим харчуванням у стаціонарній їдальні за кошти батьків. Було оздоровлено
119  юннатів Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру та
юннатів м. Харкова.

Під час роботи кожної зміни експедиції спеціалістами-психологами були
проведені тренінги із статевого виховання та репродуктивного здоров’я «Світ
чоловіків»,  «Світ  дівчат  та  жінок»,  тренінг  із  попередження  насильства  у
молодіжному середовищі «Поговоримо відверто». 

Щодня,  у  хвилини  дозвілля,  відбувалися  різноманітні  конкурси,
екологічні ігри, змагання з волейболу, бадмінтону та футболу.

З 01.06 до 18.06.2015 р. на базі Львівського міського дитячого еколого-
натуралістичного  центру  працював  також  екологічний  табір  з  денним
перебуванням «Еко-хвиля» (за кошти батьків), де відпочивали 32 школярі міста.

Під  час  роботи  табору  «Еко-хвиля»  школярі  вивчали  біологію  та
поведінку  тварин;  доглядали  за  рослинами  Дендропарку  ім.  Б.  Дибовського,
тваринами  постійно  діючої  зоологічної  виставки  «Дитячий  зоопарк»;
переглянули  та  обговорили фільми на  біологічну  тематику.  За  час  роботи
табірної зміни діти побували в зоологічному музї та ботанічному саду ЛНУ ім.
Івана Франка, Державному природознавчому музеї НАН України. Для них були
проведені тематичні екскурсії містом: «Тварини в архітектурі» та «Львів – місто
легенд», зустріч з інспекторами ДАІ м. Львова, педагоги Центру організовували
різноманітні ігри, забави, вікторини та конкурси на природничу тематику.

Під  час  закриття  табору  для  вихованців  та  їх  батьків  був  проведений
тренінг  на  тему:  «Кілька  днів  з  життя  табору»,  дітям  вручили  пам’ятні
подарунки та почастували солодким. 

Гармонійно  поєднували  пізнавально-екологічну  діяльність  з  активним
відпочинком  вихованці  творчих  учнівський  об’єднань  (понад  100  чол.)



Дрогобицького РЕНЦУМу, які працювали  на базі шкіл району протягом червня
місяця. 

Протягом місяця гуртківці  проводили фенологічні  спостереження,
доглядали за рослинами  в теплиці, на квітниках та  клумбах. Для дітей були
організовані і проведені навчально-пізнавальні екскурсії в природу, екологічною
стежкою Івана Франка в  с.  Нагуєвичі,  до  старовинного парку з  реліктовими
деревами та цілющими джерелами м. Трускавця, пам’яток природи місцевого
значення  м.  Дрогобича,  приватного  зоопарку  «Лімпопо»  смт.  Меденичі.
Вихованці гуртка «Берегиня» побували у музеї М. Біласа . 

До Всесвітнього дня навколишнього середовища з юннатами проведено
інтелектуальні  ігри,  конкурси:  «Цікаве  у  світі  флори»,  «Рослини-символи»,
«Знайди в рослині порятунок», зоовікторину «Птахи мого краю».

Гуртківці були також учасниками  районного  дитячого конкурсу малюнка
на асфальті, приуроченого до  Дня захисту дітей, брали участь у майстер-класах
з бісероплетіння, лозоплетіння, виготовлення квіткових композицій тощо. Свої
роботи  експонували  на  виставці  «Галерея  дитячих  виробів  з  природного
матеріалу».

Гуртківці  Вороблевицької  школи  І-ІІІ  ст.  Дрогобицького  району  були
учасниками християнського табору «Веселі канікули з Богом», який працював у
серпні  на  базі  цього  навчального  закладу. Діти  залучалися  до  веселих  ігор,
конкурсів, Божої науки. 

Цікаво  відпочили  та  активно  провели  свій  вільний  час під  час  літніх
канікул вихованці  Стрийської  міськСЮН,  переможці  масових  заходів.  Вони
побували  на  екскурсіях  у  Меденицькому  зоопарку  «Лімпопо»,  у  Моршині
(«Цілющі води Прикарпаття»), в с. Нагуєвичі («Стежинами Івана Франка»), в
с.Розгірче  («Знайомство  з  скельним  монастирем»),  у  Львові  («Музеями
Львова»),  пройшлися  екологічною  стежкою  «Водоспад  на  річці  Кам’янка»
(Сколівський район). Надовго запам’ятаються юннатам одноденні піші походи у
Лататницький ліс, у ліс поблизу с. Стрілків Стрийського району, відпочинок на
узбережжі річки Стрий.

Для дітей педагоги станції провели майстер – клас з виготовлення
квіткових  оберегів,  квіткових  композицій,  бісероплетіння,  конкус  малюнків
«Природа очима дітей».

Школярі  загальноосвітніх навчальних закладів міста на базі Стрийської
міськСЮН  проходили  навчальну  практику  під  час  якої  педпрацівники
проводили заняття, бесіди, тематичні екскурсії. 

В  літній  період  в  Червоноградському  ЦЕНТУМі оздоровлено  270
школярів. В червні ц.р. на базі ЦЕНТУМу працював літній оздоровчий табір з
денним перебуванням. Девіз табору: «Від екології природи до екології душі».

Для молодших школярів були проведені дидактичні ігри на тему «Давайте
харчуватись правильно»; «Ми за здоровий спосіб життя»; для школярів 6-х – 8-
х класів – круглий стіл «Подорожуймо рідною країною»; брейн-ринг для 9-х
класів «Екологічна біохімія в нашому житті». Під час перебування в літньому
таборі учасники провели очищення прибережної території річки Західний Буг
від побутового сміття.

До Дня захисту дітей на базі ЦЕНТУМу пройшов конкурс малюнків
на  природоохоронну  тематику  «Природа  і  моя  уява»;  до  Всесвітнього  дня
охорони  навколишнього  середовища  -  акція  «Червоноградські  школярі  –  на



захисті природи». Під час проведення акції школярі змагались на кращі знання з
природоохоронного  законодавства  України,  представили  власний  проект
«Конвенції захисту природи для дітей».

Активно  відпочили  влітку  і  вихованці  Бориславської  міськСЮН.
Цікаві  заходи,  конкурси,  походи  і  експедиції  були  організовані  педагогами
закладу в літньому оздоровчому таборі  «Юннат» з  денним перебуванням, де
відпочивало 145 школярів.

Юннати доглядали за кімнатними рослинами,  працювали в теплиці,  на
навчально-дослідній земельній ділянці та у кутку живої природи. 

Розвитку творчих здібностей дітей сприяла їх участь у  майстер-класах з
декупажу  «Відходи  в  доходи».  Цікавою  для  вихованців була  навчально-
пізнавальна екскурсія у природу «Спостереження за сезонними змінами в житті
рослин і тварин ».  
        Всього в області змістовним відпочинком і оздоровленням у поєднанні з
виховними, пізнавальними еколого-натуралістичними заходами охоплено понад
дві тисячі школярів.

Миколаївська область.
       Здоров’я – найбільш людська цінність, скарб, відпущений нам природою.
Одна з глобальних проблем, яку потрібно вирішувати педагогам – погіршення
стану здоров’я, зокрема дітей. Важливим стає питання організації відпочинку та
оздоровлення  дітей  як  невід’ємної  складової  політики  нашої  держави.  Тому
основним завданням у проведенні відпочинку та оздоровлення в період літніх
канікул  у  2015  році  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  літніх  канікул  з  максимальним  залученням  учнів  до
змістовного  дозвілля.  У  кожному  з  них  проведені  експедиції,  польові
практикуми,  екскурсії,  оздоровчі  фізкультхвилинки,  рухливі  ігри  на  свіжому
повітрі тощо.
      Літні заходи в Обласному еколого – натуралістичному центрі учнівської
молоді мали еколого – натуралістичне спрямування та оздоровчо розважальний
напрямок.  Всього  було  оздоровлено  280  дітей.  Робота  спрямовувалася  з
урахуванням  вікових  категорій  дітей.  Протягом  літнього  періоду  на  базі
ОЕНЦУМ  проводилися  екскурсії.  Діти  ознайомилися  з  живим  куточком,
дендрарієм,  навчально  –  дослідною  ділянкою,  екологічною  стежкою,  брали
участь у валеологічних та екологічних вікторинах, конкурсах, іграх, проведених
у Зеленому класі, проводили тренінги, переглядали тематичні відеофільми. Діти
працювали у творчій майстерні, брали участь у проведенні літніх свят, а також в
урочистих зборах до Дня конституції України та Дня незалежності України. 
       З 11 по 15 травня 2015 року делегація у складі 7 учениць 8 класу Мішково-
Погорілівської  ЗОШ   І-ІІ  ступенів  Жовтневої  районної  ради  мали  змогу
оздоровитись  під  час  проведення  ІХ  Всеукраїнського  конкурсу  колективів
екологічної просвіти «Земля-наш спільний дім» у місті Луцьк.  
        Відповідно  до  наказу  департаменту  освіти,  науки  та  молоді
облдержадміністрації від  10 червня 2015 року  № 495 з 15 по 20 червня до
міста Львова для участі  у ІХ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі
команд  юних  екологів  була  відряджена  делегація  у  складі  Цельм  Євгенії,



Гуцаленко Ксенії, Саяна Владислава, Вершинної Катерини, вихованців гуртків
ОЕНЦУМ. 
        З 22 по 27 червня 2015 року команда юних ботаніків у складі Шапрана
Олексія, Бавикіної Вікторії, вихованців гуртків ОЕНЦУМ оздоровились під час
проведення  ІV Всеукраїнського експедиційно - польовогу збору команд юних
ботаніків, який був проведений у місті Ужгороді.
           З 26 по 28 травня 2015 року на базі Миколаївської загальноосвітньої
школи-інтернату  І_ІІІ  ступенів  №3  у  місті  Миколаєві  був  проведений
Всеукраїнський  юнацький  фестиваль  «В  об’єктиві  натураліста-2015»,
невід’ємною  частиною якого були екскурсії,  цікава конкурсна програма,  які
сприяли оздоровленню дітей.
         Були проведені екскурсії в природу, до живого куточка ОЕНЦУМ, на
навчально-дослідну  ділянку  Центру,  творчу  майстерню,  свята   «День
іменинника»,  «Свято  Маковея»,  «Свято  Івана  Купала»,вікторини  ,  ігрові
програми  «Веселий  букет»,  «Моє  рідне  Побужжя»,  комплексна  екологічна
експедиція в с. Михайлівну тощо.
         Піклування  про  хороший  емоційний  стан,  створення  комфортних
психологічних  умов  під  час  літнього  оздоровчого  періоду  було  головною
турботою педагогів. 

На  період літніх  канікул всі  гуртки  і  відділи  Станції  юних натуралістів
міста  Миколаєва  пов'язували  свою  роботу  з  оздоровчою  програмою,  в  яку
входили: 

І. Фіточайна:
-   «Рослини  і  здоров’я  »  (пізнавальна   програма   про    лікарські    і

радіопротекторні рослини);
-   пригощання  вихованців  гуртків  та  дітей  шкільних  таборів  міста

запашним фіточаєм із  трав  зібраних на  навчально-дослідних ділянках СЮН,
ягодами,фруктами- охоплено 395 дітей.

ІІ. Вітамінні столи:
для вихованців СЮН з екологічно чистих фруктів та овочів, які виростили

та зібрали діти на навчально-дослідній земельній ділянці СЮН - охоплено 95
дітей.

ІІІ. Оздоровчі походи, екскурсії екологічною стежкою міськСЮН (охоплено
58 дітей).
IV. Оздоровчі   фізкультхвилинки  та  рухливі  ігри,  спортивні  програми  на

свіжому повітрі:  
«Найсильніші, найспритніші!»;
«Юннатівські розваги»;
«Ну-мо , козачата!»
у дендрарії та «Зеленому класі» СЮН - охоплено 347 дітей;

на «Стежці здоров'я» Станції юних натуралістів– охоплено 342дитини. 
V.  Екскурсії до музею побуту українського народу міськСЮН- охоплено

450 дітей.
         Одним  із  найважливіших  стратегічних  завдань  нашої  держави  в
забезпеченні  соціального  захисту  дитинства  є  реалізація  їх  права  на
оздоровлення  та  відпочинок.  З  метою  забезпечення  ефективного  відпочинку
дітей, створення належних умов для культурно-виховної роботи з дітьми під час



літніх канікул у навчальних закладах Новоодеського району організовувалися
табори відпочинку з денним перебуванням.
      Так, на базі Троїцької  ЗОШ, Новоодеської ЗОШ № 1, Новоодеської ЗОШ №
2 були створені загони еколого-натуралістичного профілю з метою забезпечення
активного відпочинку і зміцнення здоров’я учнів, удосконалення знань і вмінь у
галузі  біології  та  с/г, а  також виховання  в  учнів  любові  до  природи рідного
краю.
  До загонів залучалися діти різного віку та соціальних категорій. 
      Для дітей організовувалися природоохоронні заходи, експедиції, екскурсії.
Найбільш захоплюючими були екскурсії екологічною стежкою, до джерела, на
луку,  метою яких  було закріпити знання учнів про рослинний та тваринний
світ рідного краю. Під час екскурсій діти багато дізналися нового та цікавого.
Були  зібрані  польові  квіти  та  лікарська  сировина,  в  результаті  проведений
конкурс букетів,  виготовлені колекції та гербарії.
       Велика увага  приділялася пошуково-дослідній  роботі  у  природі.  Діти
досліджували  взаємодію  між  рослинами  і  навколишнім  середовищем,  вели
облік видового складу дерев та кущів у районі розташування табору, записували
прикмети, пов’язані з прогнозуванням погоди, змінами в природі для створення
народного календаря.
        Велика робота проводилася на навчально-дослідній ділянці та в живому
куточку. Діти доглядали за  рослинами,  вели спостереження та  оформляли їх
результати.   Крім  суспільно-корисної  та  дослідницької  роботи  велику  увагу
приділяли  організаційно-масовій.  Для  дітей  організовувалися  різноманітні
заходи. 
      Із яким нетерпінням  юннати Станції юних натуралістів міста Первомайська
чекали  на  красне  літечко,  як  засумували  за  лагідністю літньої  днини!  І  ось
природа розкрилася назустріч теплу. Сонячні ніжні пальчики ніжно огортають
її. Все дихає красою, силою і величчю: бурхливі води Південного Бугу стрімко
перекочуються  через  підступні  пороги,  високі  гранітні  вежі  нагадують  про
героїчне  минуле  нашого  краю.  У  такому  чудовому  куточку  Первомайщини
протягом всього літнього періоду діти відпочивали та оздоровлювалися.  

Для  дітей  були  проведені  екскурсії  до  річки,  джерела,  свято  квітів
«Український  віночок»,  екологічний  ранок  «Світ  навколо  любові  просить».
Вихованці табору здійснили акцію «Зберемо цілющі рослини Первомайщини»,
подорожували  екологічною  стежиною  «Ми  туристи»,  змагалися  в  конкурсі
малюнків  «Вітаємо  літо».  Цікавими  були  екскурсії  до  Національного
природничого  парку  «Бузький  Гард»,  страусиної  ферми,  де  діти  побачили
екзотичних  тварин,  рідкісні  рослини,  занесені  до  Червоної  книги  України,
познайомились із красою заповідних територій. 

Найбільш яскравими заходами стали: “Конкурс двійників”, під час якого
діти копіювали популярних артистів, як-от: Вєрка Сердючка, Потап і Настя та
інших; «День екологічної казки»; конкурс одягу з підручних матеріалів.  

Для дітей це був веселий час ігор, розваг, екскурсій, свободи у виборі занять,
зняття  напруги,  що  накопичилася  за  рік,  відновлення  здоров’я,  вільного
спілкування. Хочеться  вірити,  що  враження,  знання,  отримані  влітку,  не
забудуться ніколи. 
      Екологічно-розважальною роботою по  літніх  оздоровчих  пришкільних
таборах було охоплено 1330 учнів.   У тому числі: дітей – сиріт — 16, дітей



інвалідів  —  13,  дітей  з  малозабезпечених  та  багатодітних  сімей  —  143,
обдарованих дітей — 132, дітей групи ризику – 45.           
Природоохоронні заходи:

- Конкурси, змагання, ігри: малюнок на асфальті  «Україна,  рідна Земля»,
«Цей чарівний світ природи», «Буду я природі другом», конкурс малюнків
«Вітаємо  літо»;  конкурсно-ігрова  програма  «Як  у  нас  на  Україні»,
“Конкурс  двійників”,  «Бути  здоровим  –  здорово!»,  «Екологічний
бумеранг»,   «Конкурс  на  кращий  віночок»,  «Поле  чудес»,  «Караоке»;
конкурс  одягу  з  підручних  матеріалів;  інтелектуальні  ігри  «Я  люблю
Україну», «Найрозумніший», «Запитання - відповідь»; вікторини «Ми за
чисту  планету»,  «Таємниці   лікарських  рослин»,  «Що  я  знаю  про
природу»;   КВК «Казковий світ  природи»;  літературно-музична година
«Поки горить свіча». 

- Свята: конкурс «Я - україночка», «День екологічної казки»; «Свято Івана
Купала»; «День іменинника»,  «Шляхами козацької слави».

- Екскурсії: в рамках обласних  етапів Всеукраїнських конкурсів та акцій
«Біощит», «Вчимося заповідувати», «Парки – легені міст і сіл», екскурсія
до лісу;   до Національного парку «Бузький Гард», до страусиної ферми;
«Ми туристи», до річки тощо.

- Акції: трудовий  десант  «Юннатівський  зеленобуд»;   акція  «Чисті
джерела»;  «Бережи  природу  –  красу  землі»,  «Прибережна  смуга»,
«Зберемо цілющі рослини Первомайщини», «Оберіг солдату АТО».

- Загальноміські заходи: «Свято Маковея», майстер-клас «У світі природи»;
«Умілі руки»; трудовий десант «Чистий парк», «Конкурс собак».

- Виставки  дитячих  робіт: «Природа,  творчість  і  фантазія»,  «Лісова
фантазія».

Одеська область.
Протягом  літніх  канікул  у  загальноосвітніх  та  позашкільних  закладах

області були проведені різноманітні масові заходи: юннатівські свята, конкурси,
вікторини,  природоохоронні  акції,  різноманітні  екскурсії,  навчально-польові
практики та екологічні експедиції. 

Так, у районах області, де працюють спеціалізовані позашкільні заклади
(ЕНЦ, СЮН) проведена наступна робота:

Арцизький районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.  
Цього літа  на базі   центру не працював  профільний оздоровчий загін

«Джерельце», але у ході літнього оздоровлення 2014 – 2015 навчального року
педагогічний колектив ЦЕНТУМ впродовж чотирнадцяти днів був залучений до
організації  дозвілля  дітей  літніх  оздоровчих  таборів,  що  працювали  на  базі
міських  шкіл  (Арцизької  загальноосвітньої  школи  I  –  II  ступенів  №  3,
Арцизького  навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  I  –  III
ступенів № 1 – гімназія», Арцизької загальноосвітньої школи I – III ступенів №
5).

Був створений план літніх занять для роботи з учнями шкіл та юннатами
центру.  Проведено  заняття  за  такими  тематиками:  правила  поведінки  на
природі: «Ввійди в природу другом», «День екології», «Вода джерело життя»,
«Подорож  у  країну  лікарських  рослин»,  правила  поведінки:  «Збереже  своє
здоров’я». 



До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища педагогічними
працівниками центру був розроблений та проведений виховний захід у вигляді
екологічного  квесту.  Діти  брали  участь  у  командних  змаганнях,  проходячи
різноманітні  натуралістичні  станції,  на  яких  вони  мали  змогу  проявити
кмітливість і свої знання про різних представників живої природи, про охорону
живої та неживої природи.

Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна».
З метою вивчення стану природи рідного краю протягом травня-червня

проводилась літня польова практика для вихованців гуртків центру «Афаліна».
Юннати  проводили  спостереження  та  дослідження  у  природі.  Всього  було
охоплено  312  дітей.  Юннатів  своєю  різноманітністю  життя  приваблювали
околиці  сіл  Корсунці,  Фонтанка,  Олександрівка,  Свердлове,  Красносілка.
Досліди проводилися в різноманітних прилеглих до міста біотопах.

Під час роботи пришкільних літніх таборів, з 01 до 22 червня 2015 року,
колективом  центру  були  організовані  та  проведені  тематичні  екскурсії
(орнітологічні  та  ботанічні)  по  центру, в  низов’я  Куяльницького  лиману, до
Тилігульського  лиману  та  у  Дністровські  плавні  (с.  Маяки).  Всього  було
охоплено 1345 дітей – учнів шкіл району.

Також  в  літній  період  КПНЗ  «Одеський  ЕНЦ  «Афаліна»  самостійно
організував та  провів  екологічну експедицію для своїх  вихованців з  6  до 13
липня 2015 року до села Пшеняне, Комінтернівського району Одеської області.
В  супроводі  керівників  гуртків  Ульянової  Вікторії  Вікторівни  та  Амелькіної
Лариси Анатоліївни в експедиції взяли участь та було оздоровлено 20 юннатів
центру.  В  рамках  навчально-польових  досліджень  юннати  досліджували
сучасний  стан  узбережжя  Тилігульського  лиману  та  його  схилів,  вивчали
видовий склад лісостепових ділянок на узбережжі лиману. 

Під час експедиції  використовувався метод візуальних спостережень за
допомогою  біноклів,  проводилися  маршрутні  обліки,  фіксувались  та
відзначались  гнізда  птахів,  дані  заносились  в  польові  щоденники,  доступні
об’єкти фіксувались на фотоапарат, а також проводились визначення птахів за
голосами в ранковий час.

Ізмаїльська міська станція юних натуралістів.
У  літній  період  при  Ізмаїльській  станції  юних  натуралістів  працює

профільний табір з денним перебуванням дітей «Юний еколог міста», метою
діяльності  якого  є  організація  повноцінного  відпочинку  дітей,  поглиблення
екологічних знань, а також участь у природоохоронній роботі. 

Табір приймає дітей віком від 7 до 16 років на термін 14 робочих днів
(кількість профільних змін – 3). Тривалість перебування дітей щоденно з 8. 00
до 14. 00. 

За весь період з 09. 06 до 14. 08. 2015 року табір відвідало 122 вихованця з
різних  шкіл  міста  Ізмаїл.  Керівниками  гуртків  був  складений  план  заходів:
природознавчих, природоохоронних, розважальних та спортивних.

Під  час роботи табору проведено екологічне свято: «Міжнародний день
охорони навколишнього середовища». 

До  цього свята  12 червня  для  вихованців  табору був  організований та
проведений  екологічний  марафон.  Діти  подорожували  по  станціям:  перша
станція «Рослинний дивосвіт», де потрібно було показати та назвати рослини,
які  ростуть  у  дендропарку  СЮН,  друга  станція  –  «У  світі  птахів»  (діти



відповідали на питання орнітологічної вікторини), третя станція – «Пізнайка»,
де вихованці мали смогу відповідати по літературним творам, які відносились
до  тваринного  та  рослинного  світу,  четверта  станція  «Юні  творці»  (кожна
команда організувала виставку поробок з  природного матеріалу, малюнки на
природну  тему).  По  завершенню  заходу  кожна  дитина  на  зеленому  листі
написала своє бачення, що означає берегти природу та що він особисто зробив
для цього, а потім із цих листочків склали крону великого зеленого дерева.

В  літньому  таборі  систематично  проводились  майстер-класи  по
виготовленню листівок, вкладок, прикрас та різноманітних поробок.

Для дітей був організований пікнік у «зеленому класі» станції.  Під час
пікніку  був  розгорнутий  намет,  розведене  вогнище,  де  потім  діти  пекли
картоплю. Вихованці брали участь у конкурсі з орієнтування на місцевості за
допомогою  компасу, брали  участь  у  рухливих  іграх,  спортивних  змаганнях,
вчилися надавати першу медичну допомогу.

Друга зміна розпочалась 03 липня 2015 року. Для 45 дівчаток і хлопчиків
кожного дня вихователі проводять тематичні бесіди про тваринний і  рослинний
світ, вікторини, ігри та конкурси на екологічні теми; пізнавальні екскурсії по
місту;  розважальні  заходи  –  конкурси  художньої  самодіяльності,  спортивні
змагання. 

Цього року для вихованців  табору були організовані  та  проведені  нові
зустрічі  та  екскурсії,  а  саме:  до  музею Пароплавства,  до  пожежної  частини
МНС  м.  Ізмаїл,  до  картинної  галереї,  де  проводився  урок  естетики,  бесіда-
лекція з профорієнтації за участю інспекторів Центру зайнятості.

Були організовані розважальні заходи: «Міс СЮН-2015», «Міс Літо-2015»,
«Табір  має таланти»,  «Екологічний брейн-ринг»,  «Екологічні  ігри»,  конкурси
малюнків та інші.

Спортивні змагання та змагання з плавання проводились у розважальному
центрі «Занзібар».

Багато уваги приділялось відвідуванню бібліотек,  музеїв,  центру дитячої
творчості,  будинку  Вчителя,  де  для  вихованців  табору  проводились
розважально-пізнавальні  програми,  спектаклі,  вікторини,  бесіди,  змагання
ерудитів, перегляд цікавих казок та фільмів.

Іллічівський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
У  літній  період  в  екологічному  центрі  крім  традиційних  гуртків  вже

декілька  років  поспіль  працює профільний табір  «Апельсин».  Кожного року
творчий  колектив  екологічного  центру  розробляє  цікаву  програму  для  дітей
табору. У цьому році ми розробили програму, яка складається з трьох основних
напрямків: дослідно-експериментальний; профорієнтаційний; розважальний.

У дослідно-експериментальному блоці діти навчилися проводити досліди,
експерименти  з  об’єктами  живої  та  неживої  природи,  придбали  навички
проведення  методик  польових,  фенологічних  досліджень,  навчилися  вести
щоденники спостережень та працювати з науковими приладами:  мікроскопи,
біноклі, хімічні реактиви, інвентар, тощо.

У  профорієнтаційному  блоці  дітям  була  представлена  можливість
знайомитися з професіями, пов’язаними з еколого-біологічним напрямком. Це
професії  ветеринарного  лікаря,  біолога,  орнітолога,  а  також  з  сучасними
професіями  –  це  журналіст,  інтернет-редактор,  телерадіоведучий,  хореограф
тощо.  Завдяки  знайомству  з  представниками  цих  професій  та  практичним



майстер-класам, які вони проводили, діти познайомились з особливостями та
цікавими моментами професій.

Розважальний блок був насичений заходами, які давали можливість дітям
розкрити свій творчий  потенціал. Це і конкурс «Міс та містер табір», флешмоб
«Діти за спасіння Чорного моря», квест «П’ятий елемент», кубинський карнавал
тощо.

Також учні у таборі та інші гуртківці брали участь у походах, екскурсіях
та у навчально-польовій практиці.

Ренійська районна станція юних натуралістів.
В  Новосільському  навчально-виховному  комплексі  2  червня  відбулося

відкриття пришкільного дитячого оздоровчого табору «Дітвора», в рамках якого
працював профільний загін «Юні натуралісти». До загону «Юні натуралісти»
було включено 24 вихованця СЮН.

У районах області, де працюють комплексні позашкільні заклади освіти,
було проведено такі масові заходи:

Березівський районний центр дитячої та юнацької творчості.
Протягом  літніх  канікул  під  час  занять  гуртків  проводилось  багато

екскурсій у природу – в ліс, на екологічну стежину, в долину річки Тилигул. Під
час екскурсій гуртківці вивчали видовий склад рослинного та тваринного світу
рідного  краю,  проводили  польові  ентомологічні  дослідження.  За  допомогою
визначників  визначали  видовий  склад  орнітофауни  міста,  лісу,  проводили
спостереження за поведінкою птахів під час насиджування.

Проводилось багато екскурсій на  річку Тартакай,  що протікає в межах
міста Березівки. Гуртківці вивчали як змінився рослинний та тваринний світ
річки у зв'язку з розчисткою русла. 

Юні натуралісти збирали лікарську сировину для фітобару "Калинка" –
ромашку, м'яту, липу, материнку, квіти акації, виготовляли колекції, гербарії та
інший роздатковий матеріал. 

В рамках Всеукраїнської природоохоронної акції «Пелікан рожевий - птах
2015  року»  гуртківці  брали  участь  в  конкурсах  малюнків,  віршів,  казок,
вікторинах, відгадували загадки. 

Також проводили  екскурсії  в  куточок  живої  природи  натуралістичного
відділу,  до  експозиції  народознавчого  музею  центру  дитячої  та  юнацької
творчості.

В центрі проводились цікаві масові заходи: свято до Дня захисту дітей,
інтелект-шоу  "Хочу  все  знати",  заняття-експедиція  "У  світ  нерозгаданих
таємниць природи", конкурс малюнків на асфальті "Діти за мир", "Хай завжди
буде Сонце", конкурси малюнків "Україна – єдина країна", "Місто біля річки",
"Птах  року",  конкурс  аранжувальників  "Квіти  літа",  поле  чудес  "Дивосвіт
Чорного моря", конкурс "Що? Де? Коли?", випуск екологічної газети. 

Гуртківці  оздоровлювалися  в  дитячому  оздоровчому  таборі  "Чайка"
Березівського району  (15 путівок придбано за рахунок районного бюджету).

Кодимський  районний  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
запропонував  методичну  та  організаторську  допомогу  дитячим  оздоровчим
таборам, які були організовані на базі міських шкіл. Було складено відповідний
план  виховних  заходів,  які  мали  на  меті  створення  змістовного  відпочинку,
формування здорового способу життя, творчого та духовного розвитку, і були
спрямовані  на  формування  загальнолюдських  духовних  цінностей  на  основі



історично-культурних  традицій  рідного  краю.  При  плануванні  заходів,  їх
підготовці і проведенні враховували те, що в них  прийматимуть участь діти з
різним соціальним досвідом, умовами життя і виховання.

З 2 червня по 19 червня в Кодимській загальноосвітній школі                  І-
ІІІ ступенів та Кодимському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  працювали  дитячі
оздоровчі табори «Джерельце» та «Веселка». Для дітей кожного з цих таборів
колектив центру дитячої та юнацької творчості проводив такі заходи: «Концерт
до Дня захисту дітей», спортивне змагання «Хто спритніший», гра – подорож
«У  пошуках  скарбів»,  концерт  «Перлинки  дитячої  творчості»,  походи:
«Мандрівка екологічною стежкою», «Спостереження за мешканцями водойм»,
«Стежками  рідного  краю»,  екскурсії  з  метою  збору  лікарських  трав  та  до
Краєзнавчого музею. З дітьми були проведені бесіди: «Маленька праця краще за
велике безділля», «Будь природі другом», «Обережно: отруйні рослини, ягоди і
гриби», «Дружба починається з посмішки», «Правила поведінки на воді». Також
двічі  на  тиждень  проводився  «День  гуртка»,  під  час  якого  діти  мали  змогу
відвідати гуртки різних профілів.

Котовський районний центр дитячої та юнацької творчості.
При плануванні заходів педагоги еколого-натуралістичного відділу центру

дитячої та юнацької творчості звертали увагу на вікові особливості дітей, дітей
з  малозабезпечених  сімей,  дітей-інвалідів,  дітей-чорнобильців,  дітей  з
багатодітних сімей. 

Особлива увага зверталася на організацію та проведення свят, адже така
форма роботи найкраще сприймається дітьми. Було проведено наступні свята та
масові заходи: «День цікавих пригод», «День індіанців», «Свято казки», «Свято
українського віночка», «День здоров’я та спорту», «День кіно у країні Мульті-
Пульті», «Свято квітів», «День юного флориста», «День дружби народів».

Під  час  літнього  оздоровлення  дітей  особлива  увага  приділялася
проведенню екскурсій: до районного центру дитячої та юнацької творчості, до
місцевих  джерел,  лісів  та  лісосмуг. Діти  були  охоплені  гуртковою  роботою
еколого-натуралістичного напрямку. 

Білгород-Дністровський міський центр дитячої творчості.
Під  час  літніх  канікул  2015  року  в  еколого-натуралістичному  відділі

комунального закладу «Міський  Центр дитячої творчості» були організовані
такі  еколого-натуралістичні  форми  літнього  оздоровлення  та  відпочинку
учнівської молоді.

Профільний табір «Черне море –2015», який був розташований в урочищі
Лебедівка Татарбунарського району Одеської області, відбувся під керівництвом
еколого-натуралістичного  відділу  комунального  закладу  «Міський   Центр
дитячої творчості". У таборі відпочивали 250 дітей з різних куточків України, з
яких  28  вихованців  гуртків  еколого-натуралістичного  відділу  центру.  Табір
працював 12 днів з 6 до 17 липня. Під час роботи табору вихованці навчалися
техніці  пішохідного  туризму,  вивчали  флору  і  фауну  даної  місцевості,
проводили  екологічні  акції  «Очистимо  світ  від  сміття»,  «День  Довкілля»,
«Прибережні  смуги»,  брали участь  у  конкурсах малюнків  та  ліпки на  піску,
вікторинах, змаганнях тощо. 

Взагалі у літньому оздоровленні прийняли участь 43 вихованця центру. 



Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої
та юнацької творчості «Промінь».

У  центрі  «Промінь»  під  час  літніх  канікул  відбулися  наступні  масові
заходи еколого-натуралістичного спрямування: 

- Гра-квест «Природа - наш дім»; 
- Екскурсії до зоологічного куточку центра; 
- Вікторина «Мурашині біга»;
- Конкурс на кращу поробку «Букет»; 
- Вікторина «50 питань про рослини»; 
- Конкурс «Захистимо Чорне море»; 
- Круглий стіл «Проблеми Чорного моря»; 
- Вікторина «Що за рослина?»; 
- Конкурс малюнків з сіллю «Морські мешканці»; 

- Виставка поробок з природного матеріалу на тему «Світ комах»; 
- Екскурсія по екологічній стежині в парку; 
- Виставка поробок з природного матеріалу «Протягни руку природі».

Всього літнім оздоровленням охоплено 200 вихованців центру.
Саратський районний будинок дитячої творчості.
Гурток «Природа і фантазія» під керівництвом керівника  Луценко Л.П.

функціонував протягом табірної зміни з 3 до 25 червня на базі Плахтіївського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів».  За
період роботи в гуртку діти здійснили ряд екскурсій до ставка, місцевого лісу з
метою вивчення флори і  фауни рідного краю, взяли участь  у  вікторинах «У
пошуках лісової скульптури», «Віночок літніх квітів». Збирали матеріали для
виготовлення  композицій  «Букет»,  «Квіти  з  пір’я»,  «Лісовик».  Протягом
табірної  зміни  продовжували  розвивати  навички  роботи  з  природним
матеріалом,  фарбами,  лаками.  Збирали  матеріал  для  своїх  робіт,  вчилися
технології і послідовності виконання пробок, розвивали фантазію.  Такі заходи
дозволяють учням зблизитися з рідною природою, бережливо ставитися до неї,
розширити уявлення про оточуючий світ.

Комінтернівський районний центр дитячої та юнацької творчості.
У літній період таборами денного перебування еколого-натуралістичного

напрямку було  охоплено  390  вихованців  гуртків.  Табори працювали на  базі:
Сичавської,  Новодофінівської,  Кремидівської,  Новомиколаївської,
Чорноморської загальноосвітніх школ та Центру дитячої та юнацької творчості.

В Сичавській загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів в таборі відпочинку
«Здорово  живеш»  юні  екологи  займались  впорядкуванням  узбережної  зони.
Були  проведені  конкурси  на  березі  моря  «Архітектор  на  піску»  та  «Свято
Нептуна»,  які  викликали  захоплення  у  дітей.  Було  організовано  виставку
поробок з природного каменю та мушлі, скульптури з піску під назвою «Світ
моря».  Проводились  конкурси  на  кращий  малюнок  про  тварин  та  рослини,
конкурс екологічної моди та конкурс на кращого читця віршів про природу.

В Кремидівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в таборі відпочинку
«Світанок»  були  проведені  екскурсії  на  природничу  тематику  «Пізнай  себе
через  природу».  Старші  гуртківці  випустили  стінгазету  з  авторськими
фотографіями на тему «Рідні краєвиди».

В Новомиколаївській  загальноосвітній  школі  І-ІІ  ступенів  учні  активно
взяли участь у шкільних семінарах, присвячених вивченню змін у природі та



відкритих  заняттях,  на  яких  поділилися  досвідом  роботи  з  природним
матеріалом.  Проводились ігри, конкурси, уроки майстерності.

В Чорноморській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів старші гуртківці
організували розважальну програму для молодших. Провели свято «Відкриття
літнього  табору»,  в  якому  були  залучені  всі  учасники  оздоровчого  табору.
Вихованці  з  задоволенням  приймали  участь  у  майстер-класі  «Виготовлення
рамок для фотокарток». У центрі дитячої та юнацької творчості був проведений
пісенний фестиваль серед старших учнів на кращу пісню про природу «Моя
пісня – природний дар».

Одеський  обласний  гуманітарний  центр  позашкільної  освіти  та
виховання.

Учні  еколого-натуралістичного  підрозділу  беруть  участь  у  масових
заходах  різного  рівня,  а  у  канікулярний  час  для  них  проводяться  додаткові
масові заходи, відповідно до плану роботи підрозділу. 

З  метою  розвитку  пізнавального  інтересу  до  природознавства,
формування  позитивної  мотивації  до  навчання  вихованців  підрозділу  та
організації  літнього  оздоровлення  з  2  до  20  червня  на  базі  еколого-
натуралістичного  підрозділу  була  організована  робота  літньої  профільної
«Зеленої школи». У роботі літньої школи взяли участь  75 учнів та гуртківців
підрозділу. На базі  підрозділу працював екологічний всеобуч, у рамках якого
проводилась  екскурсійна  програма  по  заповідному  парку  «Юннацький»  для
школярів міста та області (892 школярів).

16-18  червня  2015  року  на  базі  еколого-натуралістичного  підрозділу
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання
відбувся  обласний  етап  Всеукраїнських  експедиційно-польових  зборів  юних
екологів  (тренінг по міжнародній програмі GLOBE).  В рамках збору відбувся
конкурсний захист результатів польових досліджень та конкурс фотографій за
темою  «GLOBE  у  моїй  школі»,  учасники  відвідали  практичні  заняття  та
екскурсії  до зоологічного музею Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова та парку «Юннатський». У зборі взяли участь 4 команди учнів з
м. Одеса, Красноокнянського, Овідіопольського та Ренійського районів області
(всього 23 учасника).

З  початком  літніх  канікул  на  базі  еколого-натуралістичного  підрозділу
кожен  день  педагоги  проводили  екскурсійну  програму  для  учнів
загальноосвітніх  закладів  міста.  Діти  мають  можливість  ознайомитися  з
колекцією екзотичних кімнатних рослин теплиці, мешканцями живого куточку,
акваріумів.

Всього — 3106 учнів, в тому числі: дітей-сиріт — 48, дітей, позбавленних
батьківського піклування — 68, дітей-інвалідів — 49, дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей — 648,  дітей з  групи ризику — 21,  талановитих та
обдарованих — 480,  у  стаціонарних дитячих оздоровчих закладах  — 184,  у
таборах денного перебування — 2119, у профільних таборах — 269, у таборах
прці і відпочинку — 10, охоплено екскурсіями, походами — 4287 дітей.

Полтавська область.
         Першочерговим  завданням  Полтавського  обласного  еколого  -
натуралістичного  центру  та  позашкільних  закладів  області  еколого  -
натуралістичного  спрямування  влітку  є  реалізація  права  кожної  дитини  на
повноцінний  відпочинок,  оздоровлення,  забезпечення  змістовного  дозвілля,



задоволення інтересів і духовних запитів, відповідно до індивідуальних потреб
дітей,  створення  належних  умов  для  освітньої,  культурно-виховної,
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул.

Головними  принципами  забезпечення  відпочинку  є  використання
природного  середовища  (річок,  озер,  лісу),  увага  до  вікових  особливостей
психологічного  розвитку,  використання  засобів  загартування,  підвищення  їх
фізичного, духовного та інтелектуального розвитку.
       За оздоровчий період в області проведено 217 екскурсій в природу та з
метою вивчення агроценозів, походів – 103. Загалом було охоплено 5012 дітей.
Юннати  брали  участь  в  різних  екологічних  акціях,  експедиціях,  конкурсах,
доглядали за тваринами в куточках живої природи, працювали на навчально-
дослідних земельних ділянках, вели спостереження, дослідження, заготовляли
лікарську сировину.

  Протягом оздоровчого періоду були використані різні форми оздоровчо-
пізнавальних заходів.

  Головною метою діяльності  при оздоровленні  дітей є  поглиблення та
закріплення  знань,  умінь  і  навичок,  одержаних  під  час  вивчення  дисциплін
природничого циклу. Вирішенню цих завдань допомагає польова практика, яка
є   невід’ємною  частиною  навчально-виховного  процесу  в  очно-заочній
біологічній школі. Вона сприяє ґрунтовному закріпленню набутих знань в ході
оволодіння теоретичним матеріалом.

З 26 червня по 15 липня 2015 року для 61 слухача обласної очно-заочної
біологічної  школи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  проводилася  обласна  польова  біологічна  практика  на  базі
геологічної пам’ятки природи «Бутова гора» у Шишацькому районі. Основним
завданням практики було вивчення та охорона рослинного і тваринного світу,
формування  у  слухачів  навичок  наукових  досліджень  біологічних  об’єктів  у
природі.  Заняття  під  час  практики  проводили  викладачі  Полтавського
національного  педагогічного  університету  імені  В.Г.Короленка.  Польова
біологічна практика передбачала не лише навчальну діяльність слухачів, але й
оздоровчу, спортивну, культурно-масову роботу.

          Найбільш  ефективним  засобом застосування  нових  методик
екологічного  виховання  та  навчання  сучасної  людини  є  залучення  учнів  до
наукових експедицій з комплексного вивчення природи.

Під  час  екологічних  експедицій  юннати  отримують  уявлення  про
різноманітні  види рослин і  тварин,  про  явища та  взаємозв’язок  компонентів
живої природи, здобувають навички поведінки в ній та методики досліджень
(метеорологічних, екологічних, флористичних, етнографічних).

  З 20 по 29 липня 2015 року проходила  обласна екологічна експедиція
«Чиста  хвиля  –  2015»,  яку  було  проведено  по  річці  Ворскла  на  території
Котелевського, Зіньківського, Диканського та Полтавського районів Полтавської
області. В експедиції взяли участь найактивніші слухачі обласної очно-заочної
біологічної школи та члени Малої академії наук. Учасниками  «Чистої хвилі» у
2015 році були досліджені об’єкти природо-заповідного фонду даного регіону,
взяті проби води з водойм. Результати своїх досліджень юні екологи направлять
до відповідних екологічних служб.

  Під  час  експедиції  діти  мали  змогу  і  змістовно  відпочити:  їх  чекали
посвята  в  екологи,  купання  у  річці,  пісні  під  гітару  біля  вогнища,  свято



Нептуна,  пізнавально-розважальні  ігри,  брейн-ринги,  вікторини,  спортивні
естафети. 

  Структурним  підрозділом  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  є  обласний  дитячо-юнацький
оздоровчий табір «Еколог» в селі Міські Млини Зіньківського району.

Протягом  4  змін  в  таборі  оздоровлено  545  дітей  з  Гадяцького,
Глобинського,  Диканського,  Зіньківського,  Котелевського,  Лохвицького,
Лубенського, Миргородського, Пирятинського, Полтавського, Решетилівського,
Семенівського,  Чутівського  районів  Полтавської  області  та  міст  Полтави,
Лубен,  Миргорода,  Києва.  Серед  відпочиваючих  були  вихованці  гуртків
еколого-натуралістичного  спрямування,  переможці  предметних  олімпіад,  юні
дослідники МАН, переможці та призери всеукраїнських, обласних, районних
конкурсів різного спрямування, відмінники навчання.

 Для  дітей  проводились  екскурсії  до  Національного музею-заповідника
українського гончарства  в  Опішному, музею історії  Полтавської  битви,  різні
конкурси  та  пізнавальні  заходи,  свята,  трудові  десанти.  Протягом змін  було
організовано та проведено велику кількість конкурсних програм та свят. 

Окрім відпочинку в таборі діти мали змогу займатися науково-дослідною
діяльністю.  З  цією  метою  науковцями  Полтавського  національного
педагогічного університету імені В.Г.Короленка було розроблено 2 маршрути
екологічної стежки «Табірний» та «Ворсклянський», які використовуються для
екскурсійної діяльності та науково-дослідницької роботи. 

Однією з найпоширеніших форм є табори з денним перебуванням. Метою
таких  таборів  було  оздоровлення  і  відпочинок  дітей  у  поєднанні  з
натуралістичною  роботою,  із  задоволенням  інтересів  відповідно  до
індивідуальних потреб дітей шкільного віку.

При  8  еколого-натуралістичних  центрах  і  районних  станціях  юннатів
працювали табори з денним перебуванням, де було оздоровлено 284 дітей.

Добре  організована  робота  таборів  Кременчуцьким  та  Миргородським
міськими  центрами  еколого-натуралістичної  творчості,  Новосанжарською,
Карлівською,  Котелевською,  Пирятинською,  Миргородською  районними
станціями юних натуралістів,  Лубенською міською станцією юних техніків  і
натуралістів.

З 22 червня по 10 липня 2015 року на базі Карлівської районної станції
юних натуралістів організовано роботу профільного табору «Юннат» з денним
перебуванням.  Для  30  дітей  були  організовані  різноманітні  розважально-
конкурсні  програми,  екскурсії  до  лісу,  краєзнавчого  музею,  музею
машинобудівного  заводу,  Красноперівського  лісу,  пожежної  частини  МЧС,
працювали  гуртки  за  інтересами.  Щодня  діти  мали  змогу  відвідувати  річку.
Також було проведено:

ігрові розважальні програми: «Я, ти, він, вона – разом», «Ура, канікули»,
«Кавунник»,  «Показуха»,  «Улюблена  гра  моєї  родини»,  «Твоє  здоров’я»,
«Найрозумніший», «Салон краси», «Танцювальний марафон»;

бесіди:  Велика  Вітчизняна  війна,  «Азбука  безпеки  життя»,  до  Дня
Конституції «Україна в моєму серці», «Подорож в країну ввічливості».

З  01  по  19  червня  2015  року  на  базі  Котелевської  станції  юних
натуралістів  працював табір з денним перебуванням «Юннат». За час роботи
табору оздоровилося 40 гуртківців.



За період роботи табору були проведені:
 змагання: «Галявина спортивних розваг», «Ми шукаємо таланти»;
конкурси: «Знавці лікарських рослин», «Умілі руки»;
бесіди:  «Сторінками  Червоної  книги»,  «Де  безпеку  поважають,  там

здоровими зростають»;
природоохоронні операції: «Джерельце», «Зелена аптека»;
конкурси малюнків: «Людина і ліс», «Квіткова галявина».
Юннати брали участь в роботі загону «зеленого» патруля під час якого

було  проведено  впорядкування  дільниць  лісопарку,  території  станції  юних
натуралістів.

З 02 червня по 19 червня на базі Новосанжарської районної станції юних
натуралістів працював  табір  відпочинку  з  денним  перебуванням  «Юний
натураліст», в якому мали змогу оздоровитись 20 юннатів. 

З метою поглиблення знань, любові до рідного краю, розвитку практичних
умінь та навичок було проведено ряд екскурсій в природу: в ліс, на луки, до
водойм, на сільськогосподарські поля з метою вивчення агроценозів.

Здійснювалися трудові  десанти,  діти працювали на навчально-дослідній
земельній ділянці, в куточку живої природи, доглядали і вели спостереження за
тваринами, кімнатними рослинами, заготовляли лікарську сировину.

Були проведені змагання з футболу, волейболу, турнір із шахів, гра «Брейн
ринг»,  спортивне  свято  «Веселі  старти»,  конкурси  «Містер  та  Міс  табору»,
організовані  екскурсії  до  пожежної  частини,  Укртелекому,  тепличного
господарства.

Миргородською  районною  станцією  юних  натуралістів  при
Комишнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  з 02 по 18 червня для 30
дітей  був  організований  табір  «Сонечко».  Під  час  оздоровлення,  з  дітьми
проведено екскурсії до Гоголівського та Комишнянського лісництва, санаторію
імені  М.В.Гоголя  (відвідували  басейн),  майстер  –  клас  «Чарівна  майстерня
(плетіння з соломи), веселі старти, флеш-моб «Ми за мир», конкурс малюнків
на асфальті «Україна – рідний край».

Для  32  вихованців  у  таборі  «Юннат»  з  денним  перебуванням  при
Кременчуцькому міському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді
для дітей були організовані:

бесіди: лікарські рослини, правила поведінки на дорогах, наші улюблені
книги, уроки доброти;

вікторини: «Ліки поряд з нами», «Квітковий калейдоскоп», «У саду чи на
городі»;

ігри:  квест  «Солодке  дерево»,  спортивні  змагання,  екологічні  ігри
«Природні цікавинки», «Дивосвіт природи»;

конкурси:  малюнки на асфальті,  акторської  майстерності  «Твої  таланти,
юннат».

Для 34 вихованців  Пирятинської  районної  станції  юних натуралістів  у
таборі «Первоцвіт» з 02 по 19 червня було проведено:

бесіди:  «Охороняй  та  збагачуй  рідну  природу»,  «Бережімо  природу
рідного краю»;

вікторини: «Рослини-символи України», «Люблю тебе Україно»;
трудові десанти, робота на навчально-дослідних земельних ділянках;
майстер-класи з писанкарства;



екскурсії екологічними стежками, велопрогулянки;
конкурси  малюнків  та  поробок  «Краса  врятує  світ»,  свята  «День

Вишиванки».
При Лубенській міській станції юних техніків і  натуралістів працював

профільний табір з денним перебуванням з 02 по 19 червня 2015року. Всього в
таборі  відпочивали 40 дітей  –  15 дітей з  гуртків  натуралістичного профілю
(табір «Юний натураліст»)  і  25 дітей  з гуртків технічного профілю  (табір
«Юний технік»)

В  перший  день  роботи  табору  вихователями  в  групах  були  проведені
бесіди  з  техніки  безпеки  при  роботі  в  лабораторіях  під  час  перебування  в
профільному  таборі,  під  час  проведення  екскурсій  та  спортивних  змагань,  з
правил  дорожнього  руху,  поведінки  з  вогненебезпечними  предметами,
протипожежної  безпеки,  бесіди  про  отруйні  рослини  і  гриби,  крім  того
регулярно проводився інструктаж з техніки безпеки перед початком занять в
лабораторіях,  екскурсіями,  іграми  і  конкурсами  на  території  СЮТН.  За  час
роботи табору не було жодного випадку травмування дітей.

В  період  табірної  зміни  працювали  такі  гуртки:  радіоелектроніки
«Іграшки-сувеніри», ракетомоделювання, декоративно-ужиткового  мистецтва,
юні друзі природи.

    За час відпочинку в таборі  діти відвідали міську  картину галерею, де
ознайомилися з експозиціями VІІ Всеукраїнської виставки «Лубенська художня
весна», місцевий краєзнавчий музей, Лубенську метеостанцію,   ферму страусів
у селі Вільшанка Лубенського району, музей декоративно-ужиткового мистецтва
та  народних  ремесел  українського  народу  на  базі  школи  №10.  10  червня
вихованці  табору взяли активну участь  у дитячому святі.  На території  ЗОШ
№10  пройшла  ігротека  для  дітей.  На  подвір’ї  школи  було  встановлено  два
батути, проводилися ігри, естафети, волейбол та багато іншого. 

Під  час  роботи  табору  проводилися  екскурсії  по  місту, до  лісу, парків  з
метою  ознайомлення  з  краєвидами  рідного  міста  та  видовим  різноманіттям
нашої флори та  фауни.

Цікавими та змістовними були конкурси «Ерудит», «Макаронні поробки»,
«Головоломка», конкурс малюнків «Природа і ми». 

В таборі діти активно відпочивали. Щодня  проводилися ігри, змагання: з
шашок, шахів, футболу, настільного тенісу. Проведено спортивні ігри та розваги
«Веселі естафети» та «Юні козачата». 

З  02  по  24  червня  на  базі  Миргородського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  працював  табір  «Волошка»,  в
якому відпочивало 10 вихованців, для яких проводились такі масові заходи:

- свята: «Збережімо природу – наше майбутнє», «Для вас, батьки»,
«Заспівай мені,  мамо,  колискову»,  музичний вернісаж, «Спортивні  джунглі»,
свято літнього Нового року;

- трудові акції: загально-табірна толока «Чистий двір»;
- бесіди: «Екологічне виховання як основа для забезпечення екологічного

майбутнього світу»;
-  майстер  –  класи:  виготовлення  виробів  у  техніці  паперопластики,

виготовлення гербаріїв;
- екскурсії в природу.



        Всього в області  різними оздоровчими заходами було охоплено 1685 дітей,
вихованців  ПНЗ,  в  тому числі:  діти-сироти  — 1,  діти-  інваліди  — 4,  діти  з
багатодітних  та  малозабезпечених  сімей  —  50,  талановитих  та  обдарованих
дітей — 654, в таборах з денним перебуванням — 294,  у стаціонарних дитячих
оздоровчих  закладах  —  545,   у  профільних  таборах  —  61,  охоплено
екскурсіями, походами — 2153 дитини.

Рівненська область.
З метою повноцінного навчання і відпочинку юннатів-активістів, розвитку

їх  творчих  здібностей,  удосконалення  умінь  і  навичок  з  певних  профілів
діяльності,  проведення  природоохоронної  та  краєзнавчої  роботи,  суспільно
корисної  праці,  з  02  по  17  червня  був  проведений  табірний  збір   юннатів-
активістів, на якому оздоровлювались 55 юннатів. Усі види виховної роботи під
час Збору здійснювались відповідно до програми. Вона базувалась на розвитку
дитячої  ініціативи,  самодіяльності,  колективної  творчості  й  полягала  у
проведенні кожного дня змістовної, цікавої, активної справи. Програма Збору
включала  ігри,  конкурси,  естафети,  вікторини  та  екскурсії  екологічного
спрямування. 

З  18  по  29  червня  на  території  Білоозерського  лісництва
Володимирецького району комунальним закладом „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради проведено V обласну навчально-польову експедицію
учнівської  молоді  „ЮНЕКО”.  В  експедиції  взяли  участь  25  юних екологів  з
Рівненського, Сарненського, Гощанського, Дубенського районів, міста Рівне та
вихованці  гуртків  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської  обласної  ради.  Впродовж  11  днів  юннати  досліджували
біорізноманіття  Білоозерського  лісництва.  Наметовий  табір  експедиції
традиційно розташовується в прибережній зоні озера Біле на території еколого-
освітнього стаціонару Рівненського природного заповідника.
        Під  час  експедиції учасники  займались  пошуковою,  науково-
дослідницькою роботою,  збором емпіричних  даних,  фактичних  матеріалів,
статистичної інформації.

З  метою  екологічного  виховання  учнів  у  літній  період,  дбайливого
ставлення до природи, оздоровлення юннатів в екологічно чистій місцевості з
25  по  27  червня  2015  року  10  вихованців  гуртків  „Юні  зоологи”,  „Юні
акваріумісти”  здійснили  екологічний  похід  по  території  Рівненщини  і
Тернопільщини.  Юні  природолюби  базувалися  в  наметовому  таборі  поблизу
джерела  Святої  Анни  с.  Онишківці  Дубенського  району.  Юннати  вивчали
тваринний та рослинний світ лісостепової зони Тернопільщини та Рівненщини.
         Діти відвідали місто Кременець,  ботанічний сад міста  та  здійснили
сходження  на  Замкову  гору  (Бону)  –  одну  з  головних  туристичних  об’єктів
міста. Багато цікавого юннати дізналися відвідавши Ботанічний сад – пам’ятку
садово-паркового мистецтва, науково-дослідну установу. Юні зоологи відвідали
Почаївську Лавру –  одну  з  головних  центрів  християнської  віри  на  Україні.
Цікаво  прошли  вечори  біля  вогнища.  Діти  отримали  практичні  навички
перебування в природному середовищі, проводили  екологічні ігри, спортивні
змагання та  стали учасниками екологічної казки.

Впродовж червня 2015 року вихованці Екологічного центру Рівненського
міського  палацу  дітей  та  молоді  здійснили  7  експедицій  із  дослідження
компонентів  навколишнього  природного  середовища  Рівненської  області.



Об’єктами досліджень  були:  мала  річка,  рослинність  природних та  штучних
біоценозів, вікові дерева, раритетні види рослин тощо. Дослідження проводили
у лісових  масивах  Дермансько-Острозького національного природного парку,
біля с. Колдоденка, с. Кустин, на верхній течії малої р. Кустинка, на заплавних
луках  р.  Кустинка,  на  оз.  Басів  кут.  Впродовж місяця  вихованці  проводили
орнітологічні спостереження із збору інформації для створення „Європейського
атласу гніздових птахів”. Дослідження проводили на 5-ти ділянках. Загалом у
дослідженнях взяли участь більше 20 вихованців.

З 4 по 14 серпня Екологічний центр Рівненського міського палацу дітей та
молоді  організував  та  провів  традиційний  екологічний  табір  на  території
Карпатського біосферного заповідника. В таборі взяли участь 16 вихованців, які
знайомились із флорою та орнітофауною місцевості, культурою та традиціями
гуцулів, здійснили походи за маршрутами Козьмещик – пол.Гропа – г. Говерла –
Козьмещик (17 км), Козьмещик – пол. Головчеська – г. Петрос – Козьмещик (20
км),  Козьмещик  –  пол.  Головчеська  –  г.  Говерла  –  г.  Мала  Говерла  –  пол.
Козьмеська - Козьмещик (25 км). 

У Костопільському районі Рівненської області юннати стали учасниками
еколого-натуралістичних заходів в рамках діяльності  13 пришкільних таборів
відпочинку з денним перебуванням в період з  02 по 19 червня 2015, в  яких
оздоровлено  більше  400  юннатів.  Діти  стали  активними  учасниками
екологічних конкурсів, акцій та операцій.

У  виїзному  еколого-туристичному  таборі  „Джерело”  Берестовецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільського району, який проходив
на  Білоозерському  масиві  Володимирецького  району  оздоровлено  37  дітей.
Спільно з Кузнецовською дитячою організацією „Олбері” вони досліджували
екосистеми, організували акцію „Життя без сміття”. 

З 02  по 19 червня  при Будинку дітей та молоді  Дубенської міської ради
діяв табір відпочинку з денним  перебуванням „Цвітограй”, де виховний  процес
здійснювався  у сприятливих умовах природного і  соціального оточення. Все,
що  розкинулося   навколо  табору   відпочинку,  стало  важливим  виховним
фактором,  „школою”  під  відкритим  небом.  В  цікавій   формі  у  таборі
проводилися   еко-ігри   („Знавців   Червоної  книги”,  „У  світі  тварин”,
„Виховання  відповідальності  за Землю”); диспут „Моє здоров’я та природа”;
організовувалися  конкурси  малюнків на яких вихованці мали можливість дати
власні поради щодо охорони природи; квест „Лісова  мандрівка” та еко-акції
„Збережемо  природу”.  Усе   це  навчає  дітей  бути  небайдужими до  природи,
розвиває емоційний  внутрішній  світ, підводить до свідомого вибору здорового
способу  життя, формує  екологічну  поведінку  та  етику та розвиває творчі
здібності  вихованців.

Літнє  оздоровлення  дітей  та  підлітків  у  системі  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного  профілю  у  Здолбунівському  районі   в  2015  році
проводилось  на  базі  Мізоцького  будинку  школярів  та  молоді.  Члени  гуртка
„Квітникарі-аранжувальники”  у період літніх канікул доглядали за квітами, які
ростуть  на  клумбах,  збирали  лікарські  рослини,  а  гуртківці  „Геологічного
краєзнавства” організували екскурсію в урочище Диявола (с. Мости), вивчали
геологічну  будову  місцевого  урочища  „Джерела”  та  описали   власні
дослідження.



З метою літнього оздоровлення дітей та підлітків протягом червня-серпня
2015 року у комунальному закладі „Будинок учнівської молоді” Зарічненської
районної ради проведені наступні заходи: Козацькі забави, Веселі старти, гра
„Передай  естафету”,  тренінг  „Я  і  моє  здоров’я,  розважальна  програма
„Калейдоскоп розваг”. Для вихованців закладу організовано трьохденний похід
в район трьох озер села Острівськ, під час якого проведені екскурсії до лісу,
парку,  рухливі  ігри,  конкурси,  розваги,  конкурси  поробок  з  природнього
матеріалу.

Для   учнів  початкових  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів
Гощанського району були організовані  одноденні  екскурсії  на природу, а для
учнів основної та старшої школи – по визначних місцях України та Рівненської
області. 

Всього оздоровлено більш як 600 дітей, в тому числі: в таборах з денним
перебуванням — 410,  у профільних таборах — 108 дітей.

Сумська область.
Ефективному  оздоровленню  та  повноцінному  відпочинку  дітей,

створенню належних умов для організації  навчально-виховної,  фізкультурно-
оздоровчої  роботи  з  дітьми  під  час  літніх  канікул  2015  року  на  базі
позашкільних навчальних закладів області сприяло функціонування профільних
таборів, таборів праці та відпочинку, учнівських виробничих бригад, трудових
загонів.  У  літній  період  різними  організованими  формами  оздоровлення  у
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування було
охоплено 785 вихованців.

У червні-липні 2015 року 191 вихованців творчих учнівських об’єднань
еколого-натуралістичного  відділу  Сумського  обласного  центру  позашкільної
освіти та  роботи з  талановитою молоддю віком від  6 до 17 років  корисно і
цікаво провели час у профільному оздоровчому таборі «Юннат». Особливістю
роботи  табору  у  цьому  році  було  поєднання  традиційних  форм  екологічної
освіти  й  виховання  з  формами  вдосконалення  практичних  навичок
англомовного спілкування вихованців. 

Кожний день у таборі був тематичним (день знайомств, веселковий день,
день  цікавих  подорожей,  день  юних  талантів,  день  України,  день  лісу, день
музики, день цікавих пригод, день фантазій, день юних охоронців природи, день
миру, день здоров’я, день чемпіонів, закриття табірної зміни).

У  межах  роботи  табору  вихованці  мали  можливість  навчатися  за
освітніми  програмами  «Екологія  і  діти»,  «Здоров’я  природи  –  здоров’я
людини»,  виконувати  дослідження  за  міжнародною  освітньо-науковою
програмою  GLOBE, пройти  навчально-виробничу  практику  на  НДЗД,  взяти
участь  у  ігрових,  конкурсно-розважальних  заходах,  екскурсіях.  Щодня  для
вихованців  проводилися  пізнавально-розважальні  програми,  естафети,
конкурси, майстер-класи та заняття в гуртках екологічного профілю,  speaking
lessons.  Цікавими  для  дітей  були  екскурсії  до  музею,  бібліотеки  і  віварію
Сумського  аграрного  університету,  краєзнавчого  музею,  Сумської
муніципальної  галереї,  ліцею  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою;
походи до урочища Мамаївщина, лісу, на луки; свята  «Моя країна Україна, а
рідний край у нас Сумщина», «Земля – наш спільний дім», «Юннатівське літо»;
ігрові  та  пізнавально-розважальні  програми  «Ми  –  друзі  природи»,  «Ми
сумчани»,  «Лісова  прогулянка»,  «Майбутнє  лісу  в  наших  руках»,  «Музичне



асорті»,  «Країна  майстрів»,  «Країна  Мультляндія»,  «Заповідні  перлини
Сумщини», «Діалоги з  природою»;  конкурси  «У пошуках скарбів»,  «Рекорди
нашого табору», «Пан і Пані табору» тощо. 

Актив ради загонів щодня звітував про проведений день на сайті Центру.
Під час літніх канікул вихованці Комунального закладу Сумської міської

ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді залучалися до різних видів діяльності:  пізнавальної,  трудової,  ігрової,
художньо-естетичної,  фізкультурно-спортивної,  екологічної  тощо.  Змістовне
наповнення  дозвілля  дітей  було  спрямовано  на  формування  національної
свідомості,  виховання  почуття  патріотизму,  формування  здорового  способу
життя,  сприяння  розвитку  талантів  і  здібностей  вихованців,  утвердження
моральних цінностей, екологічне виховання. 

У межах міських заходів до Міжнародного дня захисту дітей педагогічні
працівники  центру  підготували  і  провели  розважальні  програми:  «Ігрова
планета»,  «Країна  всезнайок»;  майстер-клас  «Веселка  творчості».  Учні  шкіл
міста  мали можливість не  тільки позмагатися в іграх,  відповісти на питання
вікторини, а й власними руками виготовити голуба миру, сувеніри з бісеру.

Обізнаність у теоретичних питаннях і володінні практичними навичками з
охорони  природи,  основ  безпеки  життєдіяльності,  спритність  та  логіку
вихованці  пришкільних  таборів  міста,  учні  Хмелівського  НВК  Роменського
району  та  вихованці  ЦЕНТУМ  змогли  проявити  під  час  участі  у  міському
екологічному  святі  «Світ  навколо  нас»  до  Міжнародного  Дня  охорони
навколишнього середовища. 

У  профільному  таборі  «Лісовичок»,  створеному  на  базі  ДП  «Сумське
лісове  господарство»,  з  02.06.2015  по  19.06.2015  відпочивали  25  вихованців
закладу. Активний відпочинок поєднувався з трудовими справами на ділянках
лісових  культур  Сумського  лісництва.  Плануючи  літній  відпочинок  дітей  у
таборі,  педагоги  створювали  належні  умови  для  оздоровлення  вихованців,
формування у них навичок здорового способу життя.  

Пріоритетним  напрямом  оздоровлення  дітей  у  літній  період  були
екологічні  експедиції,  походи  та  екскурсії  в  природу,  якими  було  охоплено
майже 2000 вихованців ЦЕНТУМ. Діти вивчали флору та фауну прибережної
території  р.  Псел,  озера  Чеха,  оволодівали  туристичними  навичками,
долучалися до вивчення історико-культурної спадщини нашого краю. Активно
залучались вихованці  закладу  і  учні  міста  до трудових та  екологічних акцій
«Прикрасимо землю своїми руками»,  «Наш квітничок»,  «Скарбниця флори»,
«Мурашка», «Екологічний десант», «Плекаємо сад». 

У  червні  працював  профільний  табір  «Юннат»  Ямпільської  районної
станції  юних  натуралістів. Різними  формами  активного  відпочинку  було
охоплено  32  гуртківця.  Основною  метою  діяльності  табору  було  залучення
учнівської  молоді  до  натуралістично  –  краєзнавчої  роботи,  трудових  акцій  і
операцій,  моніторингу  стану  навколишнього  середовища,  ознайомлення  з
місцевим  біо-  та  ландшафтним  різноманіттям,  набуття  певних  навичок
польових  досліджень.  Кожен  день  у  таборі  був  тематичним:  День  здоров’я,
День квітів, День спорту, День казки тощо.

У  профільному  таборі  «Юннат»  Конотопської  міської  станції  юних
натуралістів, що працював у червні, було оздоровлено 35 юннатів. Вихованці
табору  працювали  над  виконанням  проекту  «Подорож  сторінками  книги



здоров’я».  Вони  опрацьовували  інформаційний  матеріал,  проводили
дослідження  у  природному  середовищі,  збирали  лікарську  сировину,
переглядали тематичні відеофільми, брали участь у змаганнях тощо. Для учнів
пришкільних  таборів  міста  в  закладі  було  проведено  низку  пізнавальних
екскурсій з елементами гри: «Магія кімнатних рослин», «Українська світлиця»,
«Овочі  вживати – здоров’я  мати».  Упродовж канікул працювала літня школа
ландшафтного  дизайну,  вихованці  станції  долучалися  до  виконання
загальноміського проекту з озеленення міста Конотоп «Ландшафтний дизайн».

Табір  з  денним  перебуванням  «Юннат»  на  базі  Великописарівської
районної станції юних натуралістів працював у червні 2015 року. У таборі було
створено належні умови для проведення виховної, фізкультурно-спортивної та
культурно-екскурсійної  роботи.  Вихованці  відвідали  редакцію  газети
«Ворскла», філію ДНЗ «Охтирський центр ПТО», Великописарівське лісництво,
фермерське  господарство  «Світанок»,  ознайомилися  з  роботою  районного
відділу  міліції  та  районного  суду;  пройшли  екологічними  стежками
Гетьманського НПП (відвідали Юр’єву криницю, дослідили лучну рослинність,
червонокнижні  рослини  своєї  місцевості,  вивчили  видовий склад  лікарських
рослин, спостерігали за мешканцями лісу); проводили екологічні акції, зустрічі
з представниками НПП «Гетьманський» тощо.

Педагогами  Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів під  час
літніх канікул було проведено понад 52 тематичні екскурсії з теми «Пізнай світ
живої природи», які відвідало 1638 учнів молодшого та середнього шкільного
віку. З метою здійснення дослідницької і експериментальної роботи, виконання
завдань всеукраїнських конкурсів та науково-освітніх проектів за період з 01
червня  по  20  липня  2015  року  було  організовано  і  проведено  одноденні
експедиційні походи до сіл Пирогівка Шосткинського району, Біріно, Комань,
Путивськ  Новгород-Сіверського  району  та  м.  Новгород-Сіверський
Чернігівської області;  екскурсійні походи екологічною стежкою «Краєзнавчо-
природнича». 

На  базі  закладу  з  02  по  18  червня  2015  року  працював  профільний
оздоровчий  табір  «Юннат»  для  30  вихованців.  Юннати  проходили  еколого-
польову практику на навчально-дослідній  земельній ділянці,  впорядковували
квітники,  збирали  сировину  лікарських  трав  у  відділку  лікарських  рослин,
доглядали  за  тваринами  куточка  живої  природи  і  кімнатними  рослинами
лабораторії «Зимовий сад», монтували гербарії зібраних рослин.

Кожний  день  перебування  в  профільному  таборі  був  насичений
різноманітними заходами дозвілля (відвідування басейну, кінотеатру, музеїв ім.
І. Кожедуба, краєзнавчого, казенного заводу «Імпульс»; екскурсії у природу, до
кінного клубу, конкурсно-розважальні програми).

Також  на  навчально-дослідній  земельній  ділянці  станції  було
організовано проведення еколого-польової практики для учнів 6-9 класів шкіл
міста,  виробничої  фармакогностичної  практики  для  студентів  ІІ  курсу
відділення «Фармація». 

40 вихованців Кролевецької районної станції юних натуралістів у складі
експедиційного  табору  оздоровлення  та  відпочинку  «Юний  натураліст»,  що
працював на базі Новгород-Сіверської районної СЮН (Чернігівська обл.), взяли
участь у дослідженнях рослинного та тваринного світу в заплаві річки Десна,
заходах  з  обміну  досвідом  природоохоронної  діяльності,  ознайомилися  з



діяльністю  Новгород  Сіверської  лісової  науково-дослідної  станції,  історико-
культурною  спадщиною  міста.  Більш  змістовним,  насиченим  різноманітною
діяльністю зробили життя в таборі фізкультурно-спортивні заходи, пізнавально-
розважальні програми екологічного спрямування: «Пошук порушників законів
природи», «Знайомі незнайомці», «Екологічний бумеранг», змагання кмітливих
та  винахідливих,  години  цікавої  екології  «Знай,  люби,  бережи  свій  край»,
вікторини «Зелена криниця», «Ліс – наше багатство», конкурс юних квітникарів
– аранжувальників «Мистецтва диво й природи мудрість»,  конкурс малюнків
«Ми – за щасливе майбутнє» тощо.

В  еколого-натуралістичному  відділі  Глухівського  міського  центру
позашкільної освіти працював загін «Кактуси» оздоровчого табору «Веселка».
Оздоровчою діяльністю було охоплено 22 вихованця.  Діяльність  табору була
спрямована на  зміцнення здоров'я,  загартування дітей.  Кожного дня для них
проводилися  екскурсії  містом,  до  лісу;  спортивні  змагання,  рухливі  ігри;
краєзнавчо-пошукова, дослідницька робота. 

Проведення  оздоровчо-дозвіллєвих  заходів  сприяло  підвищенню  рівня
культури  спілкування,  інтелектуальному  розвитку,  вихованню  моральних,
етичних та естетичних якостей особистості.

Всього оздоровлено 785 юннатів,  в тому числы: у профільних таборах —
365, охоплено походами, екскурсиями — 3638 дітей.

Черкаська область.
        Відповідно до річного плану роботи на базі Черкаського обласного Центру
роботи з обдарованими дітьми з 9 по 29 червня 2015 року був організований і
проведений   оздоровчий  табір  з  цілодобовим  перебуванням  «Мальва».
Кошторисні витрати (57 тис. грн.) на проведення табірної зміни здійснювалися
за рахунок Центру.

В  таборі  відпочивали  та  навчались  30  учнів,  учасників,  переможців  та
призерів Всеукраїнських і обласних еколого-натуралістичних конкурсів, акцій,
операцій  з  7  районів  та  міст  Черкащини   (Шполянського,  Смілянського,
Золотоніського,  Черкаського, Чорнобаївського, міст Черкаси, Сміла). 

Відповідно до Положення  табір працював 21день, включаючи вихідні дні.
Для  дітей  було  організовано  п’ятиразове   харчування  на  базі  харчоблоку
санаторію-профілакторію  „Мрія”:  сніданок,  обід,  підвечірок,  вечеря,  друга
вечеря.  В  другій  половині  дня  –  півторагодинний   денний  сон  в  зручних
новостворених кімнатах для відпочинку окремо для хлопчиків та дівчаток.

Згідно плану роботи в таборі щоденно працювали гуртки різних профілів:
«Юні друзі природи».
«Любителі домашніх тварин».
«Витинанка».
«Юні екологи».
«Юні орнітологи».
«Любителі домашніх тварин».
«Фітодизайн».
«Юні акваріумісти».
       Протягом табірної зміни проведено:
навчально-розвиваючих екскурсій в межах міста – 16;
краєзнавчих екскурсій по області – 2;



заняття  еколого-натуралістичного  та  художньо-естетичного  профілю  за  8
напрямами;

спортивно-оздоровчих заходів - 15;
навчально-виховних заходів різної тематики - 25;
заходів художньої творчості - 10.
       Всі заходи проводились працівниками табору.
           З 2 по 22 липня 2015 року для обдарованої учнівської молоді (вихованці
МАН)  працював  оздоровчий  табір  «Еврика»,  на  базі  якого  відпочивали  та
навчались  30  переможців  ІІ  етапу  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт  учнів  МАН.  Табір  працював  21  день;  для  дітей  було  організовано
п’ятиразове  харчування на базі харчоблоку санаторію-профілакторію „Мрія”.
       Протягом зміни проведено:
краєзнавчих екскурсій – 2;
навчальних занять з викладачами Черкаського національного університету – 23;
виховних занять національно-патріотичного напряму – 5;
заходів художньої творчості – 10.
       Черкаська районна станція юних натуралістів .
        З 1 по 17 червня 2015 року на базі Сагунівської, Леськівської, Худяківської
загальноосвітніх  шкіл  Черкаського  району,  де  працюють  гуртки  Черкаської
районної станції юних натуралістів, діяли пришкільні оздоровчі табори. 
           Кошти, з розрахунку 15 грн. на одну особу, були виділені Черкаським
районним відділом освіти. Для вихованців організовано 2-х разове харчування.

 Головним  завданням  роботи  таборів  стали  формування  позитивної
мотивації  на  здоровий  спосіб  життя,  розуміння  його  переваг,  забезпечення
систематичного заняття фізичною культурою та спортом. Виховний  процес  з
дітьми в таборах поєднував відпочинок, працю, спорт, проведення  тематичних
днів:  День  відкриття  табору,  День  безпеки  життєдіяльності,  День  здоров’я,
День казки, День пісні, День синьо-жовті мотиви, День закриття табору.  

За час роботи табірної зміни   з вихованцями проведено:
заняття еколого-натуралістичного за 9 напрямами;
спортивно-оздоровчих заходів - 35;
навчально-виховних заходів різної тематики - 56;
заходів художньої творчості – 35;
         Особливі емоції у дітей викликало проведення спортивних змагань з
футболу, шахів і шашок. Особливу увагу у роботі таборів приділили фізично-
оздоровчому  та  національно-патріотичному  вихованню.  Кожен  день  був
насичений новими подіями, враженнями, почуттями. 
Уманський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді. 
          З 22 червня по 08 липня 2015 року при Уманському міському центрі
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працював табір з денним
перебуванням  з  профільною зміною  «Лісовички».  У таборі  відпочивало 30
учнів міських  шкіл в основному вихованці Центру. Для вихованців табору було
організовано 2-х разове харчування на базі харчоблоку Уманської ЗОШ № 5.
Кошторисні витрати на харчування складали 2100 грн. – за рахунок Центру та
6300 грн. – за рахунок батьківської оплати.



          Дитячий табір був створений з метою реалізації права кожної дитини на
повноцінний відпочинок, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно
до індивідуальних потреб дітей шкільного віку. 
         Завданнями забезпечення повноцінного літнього відпочинку в таборі є:
створення  у дітей  хорошого  емоційного  настрою; виховання громадянських
якостей і почуттів; виявлення  інтересів,  захоплень  дітей,  розвиток  бажання
отримати   нові  знання,  вміння,  навички;  навчання  дітей  діяти  у  колективі;
залучення  до  трудових  справ  на користь і радість оточуючих.
           Табір має назву: «Лісовички», девіз: «Ми – загін «Лісовички», все ми
робим залюбки: граємо, співаємо і перемагаємо!» та емблему.
        Робота проводилася згідно плану виховної роботи, що висвітлюється на
стенді. Діти  та їхні батьки  мають  змогу щоденно  знайомилися  з путівкою
дня. Вівся фоторепортаж подій у таборі. 

Кожен день табору  був змістовним і цікавим та мав певну тему і мету: -
День знайомств, День рідного краю, День довкілля, День народознавства, День
Конституції  України,  День  здорового  способу  життя,  Д.  безпеки
життєдіяльності,  Д.  козацтва,  Д.  флори  і  фауни,  Д.  юного  патріота,  Д.
вишиванки, Д. сміху, Д. корисних звичок, Д. родини, що  принесло безліч нових
вражень, нових відкриттів. Деякі  заходи стали   для  нас  традиційними: «Хай
живе  дружба», конкурс малюнків на асфальті, День гумору,  шашковий турнір;
ігри-змагання: «Веселі старти», конкурс моди «Літній настрій», експедиція по
екологічній  стежці  в  дендропарку  «Софіївка»,  фітобар,  а  також  квест  «В
пошуках козацьких скарбів»  та флешмоб. 
        Деякі заходи проведені,  в цьому році,  вперше, але теж були цікаві  й
незабутні:   відеолекторій  «Поетична  мандрівка  Україною»,  свято української
казки. Значна увага приділяється патріотичному вихованню, що стало одним з
основних   напрямків  роботи  табору  «Лісовички».  Для  досягнення  мети,
проведені заходи: свято «Ми за мир!», свято «Моя родина в долі Батьківщини»,
конкурс на кращу вишиванку.
          Відпочинок у таборі «Лісовички» неймовірно подобався дітям, адже
кожного  дня  ставились  нові  завдання,  проводились  нові  свята,  змагання  та
конкурси.  Режим  дня  відповідає  потребам  дитини,  гармонійно  поєднано
відпочинок  та  розваги,  хвилини  релаксації  та  активних  дій.  Це  сприяє
відпочинку  дітей,  покращенню  їхнього  фізичного  та  морального  здоров’я,
згуртуванню  учнівського  колективу.  Крім  цього  діти  отримують  безліч
неймовірних вражень та  яскравих емоцій, які супроводжують їх все літо.
Шполянська районна станція юних натуралістів.
            В літній період працівниками Шполянської районної станції юних
натуралістів  для  дітей  загальноосвітніх  навчальних  закладів  м.  Шпола,
вихованців СЮН були проведені тематичні, еколого-натуралістичні, оздоровчі
заходи:
       Екологічні ігри на природі, Біржа хороших справ, Допомога мешканцям
живого куточка, Біогеоценоз прісної водойми, екскурсія, Мандрівка в гостях у
флори,  Година  природи.  Вчимося  слухати  природу,  „Землю  можна  раєм
зробити,  потрібно тільки руки приложити”.  Допомога  природі,  „Дива наших
рук”- конкурс поробок з природнього матеріалу.

Чернівецька область.



Одним  із  важливих  напрямків  діяльності  педагогічного  колективу  КЗ
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» є  організація  заходів  в  рамках  літнього  оздоровлення  вихованців
Центру, а також інших позашкільних навчальних закладів Чернівецької області.

З  24  червня  по  14  липня  2015  р.  на  базі  позашкільного  оздоровчо-
виховного  закладу  «Лунка»  в  с.  Красноїльськ  Сторожинецького  району
Чернівецької області була проведена ІІ профільна еколого-натуралістична зміна,
в  якій  оздоровлювалось  165  дітей:  юні  екологи  області  (вихованці  еколого-
натуралістичних  об’єднань  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  Чернівецького  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Заставнівського еколого-
натуралістичного  центру,  Сторожинецького  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді та Буковинської малої академії наук). Фінансування
табірної зміни забезпечила Чернівецька облдержадміністрація, тобто для дітей
оздоровлення було абсолютно безкоштовним.

В процесі роботи зміни традиційні для таборів спортивно-масові заходи
поєднувались  з  ігровим  екологічним  вихованням,  пізнавально-краєзнавчими
екскурсіями, практичними акціями та трудовими десантами по упорядкуванню
території, околиць табору та джерел. 

Вся  діяльність  табору  проводилася  у  відповідності  до  затвердженого
плану  роботи,  згідно  режиму  дня,  який  був  насичений  різноманітними
заходами.

Початком кожного дня була ранкова лінійка, на якій підводилися підсумки
за  попередній  день  та  оголошувалися  завдання  на  наступний.  Щодня
проводилася  ранкова  зарядка  на  спортмайданчику  табору.  Кожний  день
перебування дітей був наповнений новими справами, зустрічами та розвагами. 

Для вихованців зміни проведено:
масові  заходи  природоохоронного  спрямування:  «Свято  Нептуна»,  «Свято

індіанця»,  конкурс  екологічного малюнку на  асфальті  «Щасливе дитинство»,
екологічна акція «Джерело 2015», зоологічні та ботанічні вікторини, бесіди на
різну природоохоронну тематику, «Брейн-ринги», свято «Квітів», екологічна гра
«Ойкус», «Показуха – екологічний світ»;

масові  розважальні  заходи:  КВК,  конкурс  «Міс  та  Містер  Лунка»,  «Острів
скарбів», «П’ятка», «Козацькі розваги», «Веселі старти»;

конкурси:  «Конкурс  патріотичної  пісні»  (до  Дня  конституції  України),  конкурс
«Лунка має талант», конкурс «Вожатий року» «Конкурс виробів з природного
матеріалу»;  святкові  дні:  «День  бантика»,  «День  іменинника»,  «День
самоврядування»,  «День  радості»,  «День  зоолога»,  «День  краси»,  «День
розумника»,  «День  танцю»,  «День  дружби»,  «День  корисних  справ»,  «День
туриста», «День спілкування з природою»;

походи на поляну «Брада», поляну «Сонячна»;
трудові  десанти  «Зробимо  природу  чистішою»,  створення  екологічної  стежини

«Лунки», упорядкування джерела;
Під час гурткових занять з вихованцями проводили наукові дослідження

популяцій рідкісних рослин, тварин, дослідження в рамках науково-освітнього
проекту  «Етноекологічні  особливості  та  дослідження  екологічного  стану
Буковини». Таким чином діти не лише познайомилися з базовими екологічними



поняттями  екосистеми,  а  й  отримали  уявлення  про  методики  проведення
наукового досліду.

Щоб у дітей не залишалося жодної хвилинки для нудьги, на період роботи
табірної  зміни,  окрім  екологічних,  працювали  «літні»  гуртки:  «Спорт  на
відпочинку»,  «Ойкус»,  «Природа  та  екологія»,  «Кераміка»  та  інші.  Кожен
вихованець мав змогу відвідувати гурток, який йому до вподоби.

Значна  увага  приділялася  національно-патріотичному  вихованню,
символам  та  традиціям  українського  народу.  Усі  заходи  були  наповнені
громадянсько-патріотичним  змістом,  які  підтримували  прагнення  кожної
особистості  до  духовного,  інтелектуального,  творчого та  фізичного розвитку
задля розквіту держави в цілому. 

Незважаючи на різні погодні умови, колективу табору вдалось виконати
програму, а дітям оздоровитись та відпочити.

Під час літніх канікул педагогами центру постійно проводились екскурсії
по екологічній стежині закладу із використанням дидактичних ігор, вікторин,
конкурсів. Екскурсії проводились для вихованців КЗ ЧОЦЕНТУМ, пришкільних
таборів міста Чернівців та усіх бажаючих. Окрім цього, для гуртківців центру
проводились пізнавальні  і  навчальні  екскурсії  в  ботанічний сад,  зоологічний
музей  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича,
центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, під час яких
юннати  мали  можливість  ознайомитись  із  рослинним  і  тваринним  світом,
почути захоплюючі розповіді та легенди, а отримані знання використовувати  у
майбутньому під час навчання у школі.

Особливо  велике  навчально-пізнавальне  значення  для  вихованців   КЗ
ЧОЦЕНТУМ  мали  виїзди  на  природу,  зокрема  в  лісові  масиви  околиць
заказника Цецино. Основною метою виїздів було вивчення і опис видів рослин,
які  визначають  особливості  формацій,  що  характерні  для  даної  території.
Зокрема, найбільш розповсюджених в місцевій флорі родин покритонасінних.
Під  час  заняття  на  природі  юннати  отримали  навички  роботи  в  природі  з
використанням  широко  розповсюджених  у  ботаніці  методів  флористичного,
геоботанічного  і  морфологічного  аналізів,  навчились  правильно  збирати
гербарій та лікарські рослини, екологічно грамотно вести себе в навколишньому
природному середовищі.

Окрім вище вказаного, проведено екскурсії в Хотинський та Вижницький
національні  природні  парки;  екскурсії  в  парк  Жовтневий  м.  Чернівців,  в
ботанічний  сад  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича, в музей архітектури під відкритим небом, тощо.

Всі  ці  заходи  були  спрямовані  на  активний  і  змістовний  відпочинок,
формування  у  дітей  ціннісного  ставлення  до  Батьківщини,  її  природних
багатств, виховання почуття поваги до рідної землі.

В липні було проведено літній трьохденний практикум юних бджолярів (7
вихованців) на виїзній пасіці.  Цей захід спрямований на формування у дітей
ціннісного  ставлення  до  природи,  розвиток  пізнавальних  здібностей,
позитивних  емоцій,  творчості,  ініціативи,  відповідальності,  уміння
використовувати свої знання у нестандартних умовах, виховування поваги один
до одного і вміння працювати в команді.



Двоє  вихованок  та  педагог  КЗ  ЧОЦЕНТУМ  взяли  участь  у
Всеукраїнському  експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  ботаніків,  що
проходив у м. Ужгород.

Оздоровлення вихованців гуртків Чернівецького міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді здійснювалося у пришкільному
таборі загальноосвітньої школи, на базі якої працює заклад.

Під  час  роботи  табірної  зміни  спортивно-масові  заходи  вдало
поєднувались  з  ігровим  екологічним  вихованням,  пізнавально-краєзнавчими
екскурсіями, практичними акціями та трудовими десантами по упорядкуванню
території. 

Не  оминули  увагою  обов’язкове  патріотичне  виховання  підростаючого
покоління. 

Особлива увага приділялась формуванню любові до рідного краю:
 - формування духовно-моральних взаємин;
 - формування любові до культурного спадку свого народу;
 - виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
 - почуття власної гідності як представників свого народу;
 -  толерантне  ставлення  до  представників  інших  національностей,  до
ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Оздоровлення  вихованців  гуртків  Сторожинецького  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

У  районі  на  базі  Чудейської  ЗОШ  №1  Сторожинецького  району
Чернівецької області другий рік поспіль успішно діяв наметовий табір «Лідер»,
в якому  у липні-серпні 2015 року відпочили 30  гуртківців ЦЕНТУМу з числа
дітей пільгових категорій.  Вихованці мали змогу під час І та  ІІ зміни цікаво
відпочити,  взяти  участь  у  походах,  екскурсіях,  конкурсах,  багаточисельних
спортивних заходах.

Традиційно  в  ПОВЗ  «Лунка»  щорічно  оздоровлюються  обдаровані
гуртківці ЦЕНТУМу . Влітку 2015 року в другій профільній зміні відпочили та
оздоровились  19  вихованців. Під час урочистого відкриття зміни керівники
гуртків ЦЕНТУМ провели тематичні майстер-класи. 

В зв’язку з  відсутністю належних умов пришкільний табір  «Юннат» в
цьому році не діяв. Ряд вихованців мали змогу відпочити  та оздоровитись за
рахунок батьківських коштів. 

У Заставнівському  районі  Чернівецької  області, з  метою забезпечення
ефективного відпочинку та повноцінного оздоровлення дітей влітку, створення
належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно- оздоровчої та
спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул, додержання законодавства у
сфері оздоровлення та відпочинку дітей проведена відповідна робота.

Розроблені  та  видані  відповідні  нормативні  документи,  а  саме
Розпорядження Заставнівської райдержадміністрації № 103-р від 24. 04. 2015 р.
«Про  організацію  літнього  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  у  2015  році»,
накази по відділу освіти райдержадміністрації №198 від 13. 05. 2015 р. «Про
запобігання  дитячому  травматизму  серед  учнів  та  вихованців  під  час
проведення літніх шкільних канікул 2014/2015 навчального року та оздоровчої
кампанії», № 205 від 18. 05. 15 р. «Про затвердження заходів щодо організації
змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення школярів району влітку 2015
року».



19  дітей,  переможців  обласних  екологічних  конкурсів,  оздоровилися  в
оздоровчо-виховному  закладі  «Лунка»  (з  них  -1  дитина  сирота,  4  —  з
багатодітної та малозабезпеченої сім'ї).

При  Горішньошерівецькій  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Заставнівського  району
Чернівецької  області  працював  пришкільний  табір  з  денним  перебуванням
«Пласт», де відпочинком було охоплено 40 школярів за бюджетні кошти, із них
8 гуртківців ЕНЦДЮ.

Працювали стаціонарні табори, в яких оздоровились вихованці Центру за
батьківські кошти:
 - «Зелені пагорби»;
 - «Вербиченька»;
 - «Дністер Плюс»;
 - «Юність» .

Здорове підростаюче покоління – національне багатство кожної  країни.
Тож, забезпечення якісного літнього оздоровлення та відпочинку чернівецьких
дітей,  як  важлива  складова  повноцінного  і  здорового  розвитку,  є  одним  із
головних  завдань  мережі  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного спрямування Чернівеччини.

  Оздоровлено  1  дитина  сирота,  4  дитини  з  малозабезпечених  та
багатодітних  сімей,  в  таборах  з  денним перебуванням — 40,   у  профільних
таборах — 223  дитини.

Чернігівська область.
         В КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» під час літніх
канікул 2014-2015  н.р.  організованими формами відпочинку та  оздоровлення
охоплено 1816 дітей, 
Для дітей були організовани і проведені:
 -  екскурсії  до  науково-дослідних  установ,  дослідно-селекційних  станцій,
агропромислових господарств, овочесховищ;
 - екскурсії до державних установ та громадських організацій, які займаються
охороною природи;
 -  екскурсії  до  зоомагазинів,  притулків  для  тварин,  до  клініки  ветеринарної
медицини;
 - екскурсії до тепличних господарств, магазинів квітів, флористичних виставок;
 - екскурсії в природу з метою:
 - вивчення видового складу комах;
 - вивчення видового складу птахів;
 - вивчення видового складу лікарських рослин, збору лікарської сировини;
 - виявлення і визначення пам’яток природи;
 - виявлення причин забруднення місцевих водойм;
 - ознайомлення з різними біоценозами;
 - ознайомлення з умовами існування різних видів рослин і тварин.
       З метою підвищення рівня патріотичного виховання організували і провели
екскурсії для юннатів ОБЛСЮН:
- до музею бойової слави;
- до історичного музею ім. В.Тарновського;
-  до  Чернігівського  літературно-меморіального  музею-заповідника
М.М.Коцюбинського;



-  історичними  та  природними  памятками  Національного  архітектурно-
історичного заповідника «Чернігів – стародавній»;
- до музею авіації і космонавтики Чернігівщини;
- до Чернігівської обласної бібліотеки ім. М. Островського
      Для школярів міста Чернігова та районів області організувано та проведено
навчальні екскурсії та навчальні практики. 
        Для дітей з особливими освітніми потребами організувано та проведено
роботу контактного міні-зоопарку.
        Для  вихованців  інтернатних  закладів  на  базі  позаміського  табору
«Барвінок»  (с.Бігач,  Менський  район)  організувано  та  проведено  екологічні
квести, майстер-класі, еко-вікторини, екологічні ігри. 
        Вихованці  області  взяли  участь  участь  в  літніх  зборах  дитячого
екологічного  парламенту  на  базі  Всеукраїнського  табору  оздоровлення  та
відпочинку «Юннат».
 Для  обдарованих  та  талановитих  дітей  проведено  обласну  літню  школу,
екологічні екскурсії та польові практики.
        Представники області  взяли  участь  у  Всеукраїнських  експедиційно-
польових зборах команд:
- юних зоологів; 
- юних екологів; 
- юних ботаніків;
        Всього оздоровлено 1816 юннатів, в тому числі: діти-сіроти — 6, діти,
позбавлені  батьківського  піклування  —  13,  діти-інваліди  —  13,  діти  з
багатодітних  та  малозабезпечених  сімей  —  31,  талановитих  та  обдарованих
дітей — 40, охоплено походами, ексукрсіями — 469 дітей.
        Усього в період літніх  канікул  в системі закладів позашкільної освіти 
України еколого-натуралістичного напряму, за неповними даними, за 
виключенням Донецької, Київської, Херсонської, Волинської,  Житомирської, 
Луганської, Тернопільської, Харківської областей,  було оздоровлено 220783  
юнната, в тому числі: 383 дітей, позбавлених батьківського піклування - 129; 
дітей-інвалідів — 123, 116 дітей-сиріт; 1437 дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей; 2513 талановитих та обдарованих дітей; 138 дітей з 
групи ризику; у профільних таборах — 1700, у стаціонарних оздоровчих 
таборах — 1383, у таборах денного перебування — 5795, у таборах праці і 
відпочинку — 40, 14690   юннатів були охоплені екскурсіями, походами. 

       Підводячи підсумки організації відпочинку дітей під час літніх канікул
зазначаю,  що  всі  позашкільні  заклади  України  еколого-натуралістичного
профілю працювали з великим навантаженням та великою відповідальністю за
свою справу. 

З вдячністю за проведену роботу                            
директор НЕНЦ                                                                 В. В. Вербицький


