
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 19    Тел. 430-02-60, 430-43-90     e-mail: nenc@nenc.gov.ua

 «27» «травня» 2019 р. № 172

Інформація
щодо проведення зимових відпочинково-оздоровчих, експедиційних кампаній дітей та 

учнівської молоді в системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю
за 2019 рік

На виконання Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з  метою всебічної
підтримки  обдарованої  молоді,  сприяння  модернізації  змісту  науково-дослідницької,  пошукової,
експериментальної  та  практичної  діяльності  учнівської  молоді  була  проведена  змістовна  робота  з
організації відпочинково-оздоровчих, експедиційних кампаній дітей та учнівської молоді взимку 2019
року закладами позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю України. 

Вінницька область
Відповідно до плану роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів з метою організації

зимового оздоровлення та відпочинку дітей та молоді в ході зимових канікул проведено 165 новорічно-
різдвяних, навчально-розважальних, еколого-натуралістичних, народознавчих заходів.

Новорічні заходи на обласній СЮН, згідно народних традицій, розпочалися 19 грудня зі свята
Святий Миколай в гості завітай, що проводилося двічі, як для дітей гуртківців закладу, так і благодійно
для сиріт і інвалідів.

Благодійні новорічні ранки проведені для 150 дітей з малозабезпечених, неповних, багатодітних
сімей мікрорайону «Корея».

Крім новорічно-різдвяної програми «Кожух навиворіт» в закладі проведено: 
- виставки-конкурси  новорічних  букетів  і  композицій  в  рамках  природоохоронної  операції

«Ялинка без ялинки», витинанок «Зимовий сон» та новорічних сніжинок;
- інтелектуальна гра «Різдвяні традиції»;
- розважальні програми: «Новорічний щасливий випадок», «Зимові дарунки природи»;
- новорічні ігротеки;
- конкурси змагання: «Зимонька-зима», «Екологічний бумеранг», екологічний брейн-ринг «Що?

Де? Коли?»;
- вікторини «Таємниці за склом», «Квіти навколо нас», «Подорож до кімнатних рослин»; 
- оздоровчо-розважальна програма веселі старти: «Зимові розваги»;
- проведено 62 оздоровчо-пізнавальних екскурсій в природу та до новорічної ялинки міста;
- зустрічі  з  учасниками  ООС  у  військовому  госпіталі.  Гуртківцями  були  зібрані  солодкі

подарунки, теплі речі.
Всього  в  ході  новорічних  канікул в  закладі  оздоровлено  2175  дітей  та  підлітків.  Ансамбль

народної музики «Дударики» та фольклорно-етнографічний гурт «Бохоняни» виступили з новорічно-
різдвяною  вітальною  програмою  перед  гуртківцями  та  працівниками  обласної  СЮН,  в  госпіталі
ветеранів Великої Вітчизняної війни, міськвиконкому та облдержадміністрації.

Заходами було охоплено 420 вихованців.
Під  час  канікул на  станції  юних  натуралістів  в  усіх  кабінетах  працювали  «Майстерні  Діда

Мороза»,  де  гуртківці  знайомилися  з  новорічними  традиціями,  обрядами та  мали  змогу  власноруч
виготовляти народні новорічно-різдвяні прикраси.

Одним  із  напрямків  роботи  Чечельницької  районної  СЮН є  співпраця  із  загальноосвітніми
навчальними закладами, національним природним парком «Кармелюкове Поділля»  для стимулювання
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пізнавальної й творчої активності дітей. Така спільна робота допомагає школярам усвідомити складні
зв’язки  в  екосистемах,  розширяє  їх  з  кругозір,  підсилює  емоційне  сприйняття  живої  природи,
переконує в необхідності її охорони. В ході зимових канікул були організовані такі заходи:

- Нагородження  переможців  фотоконкурсу  «Природа  через  об’єктив»,  який  проходив  в  НПП
«Кармелюкове Поділля».

- Перегляд відеофільму про роботу НПП.
- Проведено  етнічно-фольклорне  свято  «Весела  Маланка»  на  базі  с.  Червона  Гребля.

Організаторами проведення були НПП «Кармелюкове Поділля», місцева школа та громада села.
- Проведенні майстер-класи для дітей по виготовленню ляльки-мотанки та новорічних прикрас.

В школах району традиційно пройшли новорічні ранки з іграми, розвагами та подарунками.
З метою оздоровлення своїх вихованців Чечельницьким районним будинком дитячої творчості

проводились змагання командного типу.
Відділом освіти була організована поїздка 35 дітей на новорічну ялинку в м. Вінниця. Це були

діти-сироти, діти із малозабезпечених сімей та переселенці із зони АТО.
 Протягом грудня-січня на Хмільницькій районній СЮН працювала:

- майстерня  Діда  Мороза,  де  гуртківці  власноруч  виготовляли  новорічні  іграшки,  якими  була
прикрашена головна ялинка міста;

- проведено виставку-конкурс новорічно-різдвяних композицій в рамках Всеукраїнської акції.
- проведено 10 оздоровчих походів до лісу, для спостереження та підгодівлі зимуючих птахів.

З метою цікавого  дозвілля  учнів,  під  час  зимових канікул,  проводяться  конкурси,  спортивні
змагання, ігри, психологічні тренінги, екскурсії, участь у благодійних заходах.

На  Бершадській  районній  СЮН  працює  23  гуртки,  які  відвідують  334  вихованці.  Для
проведення цікавого та змістовного дозвілля під час канікул складено план роботи під час зимових
канікул. Для вихованців гуртків та учнів шкіл під час канікул проводились різноманітні розваги та ігри,
цікаві  інтелектуальні та розважальні конкурси, екскурсії,  відвідування бібліотеки,  лялькових вистав,
проведення туристичних змагань.

Вихованці гуртків,  що працюють на базі  міських шкіл під час зимових канікул побували на
екскурсіях  в  Бершадському  районному  краєзнавчому  музеї,  районній  дитячій  бібліотеці,  магазині
квітів.

Проведено екскурсії в м. Вінниця для участі в обласному святі новорічної ялинки для 30 дітей
Бершадщини.  З  них 15 дітей  це  вихованці  будинків  сімейного  типу,  а  15 – учні  малозабезпечених
багатодітних  сімей  Бершадської  №  1,  2,  Флоринської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  (з  них  2  вихованці
Бершадської СЮН.

Для  гуртківців  Тульчинської  районної  СЮН  були  організовані  розважально-ігрові  програми,
майстер-класи та екскурсії:

- «Новий Рік мандрує по країнах світу»;
- «Новорічні пригоди натуралістів»;
- «Новий рік вже на порозі».
- Майстер-клас «З неба зірка засвітила»;
- Майстер-клас «Подарунок своїми руками»;
- Екскурсія «Фенологічні спостереження в природі»;
- Гра-мандрівка «Зимовими стежинами природи»;
- Екскурсія до краєзнавчого музею м. Тульчина, з метою ознайомлення з традиціями і звичаями

українського народу новорічно-різдвяних святкувань (4 екскурсій – 50 учнів);
- Екскурсії  в  природу,  з  метою  вивчення  видового  складу  зимуючих  птахів  рідного  краю  (5

екскурсій – 65 учнів);
- Екскурсія у краєзнавчий музей до м. Вінниця (1 екскурсія – 15 учнів).

Всього в області було оздоровлено 2 637 юннатів, що становить  58,2 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому  числі  795 дітей пільгових категорій,  з  них:  дітей-сиріт  – 7;  дітей,  позбавлених
батьківського піклування – 2; дітей з інвалідністю – 26; дітей учасників АТО – 17; дітей з багатодітних
та малозабезпечених сімей – 145; талановитих та обдарованих дітей – 598.
    Оздоровлено юннатів:
 в таборах денного перебування – 262.
 охоплено екскурсіями, походами – 2 353.
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Волинська область
У зв’язку із складною санітарно-епідеміологічною  ситуацією пов’язаною із поширенням кору,

ОРЗ, ГРВІ в області під час зимових канікул 2019 року для вихованців закладів позашкільної еколого-
натуралістичної  освіти  області   переважно  були  організовані  різні  за  тематикою  екскурсії.  Діти
відвідали природоохоронні куточки Волині, побували у парках і скверах. Вони не тільки  знайомились
із таємницями навколишнього світу, відпочивали на свіжому повітрі,   але й проводили різноманітні
природоохоронні  акції.  Велику  увагу  педагогічні  колективи   звертали  на  залучення  до  активного
відпочинку дітей  із соціально незахищених категорій. 

Всього  екскурсіями  було охоплено 1878  дітей, що  становить   42 % від загальної кількості
вихованців. 

Впродовж  зимових  канікул  для  вихованців  Ківерцівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  (директор  Стецькович  Г.Ф.)   було  організовано   чимало  цікавих  заходів,
зокрема:  веселі,  яскраві   дійства  «Українські  вечорниці»  та  «Свято  Миколая»,  екологічний  захід
«ЕКОНовий рік»;   майстер-класи з  виготовлення   новорічно-різдвяних композицій,  різдвяної  зірки,
годівничок для птахів; різдвяні віншування «Нова радість стала…»; екскурсії: в м. Луцьк до новорічної
ялинки,   районного краєзнавчого музею,   міського парку, дендропарку, лісового  масиву;  перегляд
вистави «Снігова королева» у районному будинку культури,   ігри, розваги   тощо.

Юннати взяли  участь у заходах, які проводились у рамках  Всеукраїнської природоохоронної
акції «Наша допомога птахам», долучились до  зимових орнітологічних природоохоронних операцій
«Годівничка», «Синичка».

Стало доброю традицією  напередодні новорічних свят влаштовувати на території дендропарку
«Ялинку для  птахів».  Керівники  гуртків  підготували  цікавий екологічний захід  «Зроби годівничку-
врятуй  пташині  життя»,  в  ході  якого   діти    ознайомились  із  зимовою  орнітофауною  краю,
особливостями  життя  птахів  взимку.  Юннати  активно  долучились  до  участі  у   майстер-класі  із
виготовлення «печива» для птахів  з  різних видів зерна. Наприкінці заходу діти розвісили,  власноруч
приготовлені, смаколики  для птахів на території закладу.

Особливо  запам’ятались   вихованцям   Центру   пізнавальні   екскурсії   до  міського парку,
зокрема: «Пернаті  гості нашого парку», «Життя птахів взимку», цікаві рухливі ігри, розваги,  веселі
конкурси  на свіжому повітрі: «Ой ти, зимонько - зима!», «У світі тварин», «Зимовий буквар та ін. 

Вихованці  Луцького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(директор  Самойленко  Н.О.)  брали  участь  у  творчих  заходах:  майстер-класах  «Чарівна  квітка»,
«Збережи ялинку».  Протягом грудня-січня   для  них проводились:  екскурсії,  масові  заходи еколого-
натуралістичного  спрямування,   активно  впроваджувалися  форми роботи   з  дітьми,  спрямовані  на
виховання національної свідомості, збереження традицій та звичаїв свого краю.

Чимало  цікавих  заходів   було  організовано  для  гуртківців  еколого-натуралістичного  відділу
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості (директор Кравцова Л.А)

Особливо запам’яталась екскурсія до краєзнавчого музею міста Нововолинська. В ході екскурсії
змістовно   була   подана  історія  рідного  краю,  починаючи  з  викопних  решток,  становлення
шахтарського міста, революція гідності та експозиція війни на сході країни. Також гуртківці відвідали
експозицію новорічно-різдв'яної атрибутики учнів школи мистецтв.

Для юннатів Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (директор Остапчук В.А.)
запам’яталась  екскурсія  до  Музею-скансену  історії  сільського  господарства   Волині.  Цікаві  і
захоплюючі експозиційні матеріали познайомили дітей із виникненням землеробства  та зародженням
скотарства у нашому краї, традиційним національним одягом, вишиванками, рушниками, технологією
виготовлення і знаряддями виробництва тканин, символікою орнаментів та візерунків.

Етнографічні матеріали скансену, що знаходяться під відкритим небом,   дали можливість дітям
оглянути  пам’ятки  древнього  житлового,  господарського  дерев’яного  будівництва,  зайти  всередину
житлових приміщень, щоб подивитись, як жили наші предки, вели своє господарство.

Захоплюючим був майстер-клас, під час якого діти місили тісто, ліпили та готували вареники.
Юннати  Ковельської станції юних натуралістів (директор Бобчук В.Т.) активно долучились до

проведення операції «Годівничка», яка стартувала ще під час осінніх канікул. На першому етапі юннати
виготовляли годівниці Яких їх тільки не було: з кори, з пластикових пляшок, з коробок з-під соку, з
дерева. На території Станції годівнички  розвісили  ще у грудні. А вже на зимових канікулах географія
поширення «їдалень для пташок» значно розширилась. Їх  розмістили у парку  імені Лесі Українки,
імені Тараса Шевченка,  у  сквері біля меморіалу Слави. 
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Згодом,  кожного  разу,  ідучи  на  екскурсію,  вихованці  брали  з  собою  запас  кормів,  якими
наповнювали годівнички у різних частинах міста.

Завдяки  щоденним мандрівкам під час канікул юннати ще раз долучилися до важливої справи -
допомоги птахам. А за це щодня отримували рожеві щічки та гарний настрій.

Всього в області було оздоровлено 1 878 юннатів, що становить  42,5 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 1 595 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 10; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 18; дітей з інвалідністю – 20; дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей – 785; талановитих та обдарованих дітей – 762.

Дніпропетровська область
У грудні  2018 року на запрошення Національного еколого-натуралістичного центру учнівської

молоді (далі – НЕНЦ) комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та  учнівської  молоді”  Дніпропетровської  обласної  ради   (далі  –  КЗО“ОЕНЦДУМ”,  директор
Ю.Ф.Педан) була здійснена поїздка до м.Києва.

З 17.12 по 21.12. 2018 року 21 юннат - вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ”,   Покровської (директор –
Н.М. Шепетуха) та Тернівської (директор – А.Д. Цуренков) станцій юних натуралістів Криворізької
міської ради відвідали Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Співробітники
НЕНЦ провели для юннатів Дніпропетровщини цікаві та змістовні екскурсії. Вихованці познайомилися
з тваринами живого куточку, унікальними експонатами Музею хліба, різноманіттям рослин зимового
саду,  відвідали виставку сучасної  флористики “Новорічні  композиції”,  де були представлені  роботи
дітей  з  усієї  України.  Гуртківці  запозичили  на  виставці  нові  композиційні  ідеї,  цікаві  рішення  з
вторинного використання сировини.

Вихованці ознайомилися з визначними пам’ятками міста, занурилися в історичні події, пов’язані
із знаковими місцями Києва: побували на Майдані Незалежності, віддали шану пам’яті загиблим під
час перебування в національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр”, вклонилися Героям
Небесної Сотні біля стели, зведеної на честь загиблих героїв, хвилиною мовчання вшанували пам’ять
жертв Голодомору. 

Побували юннати також у Київському зоопарку, де познайомились з особливостями утримання в
неволі таких тварин як жираф, слон, лев, тигр, крокодил, черепахи, лемури, різноманітні птахи. Діти не
могли залишитися осторонь відкриття головної ялинки країни в день Святого Миколая на Софіївській
площі. Незабутнє враження справив на юннатів виступ національного оркестру Київської філармонії. 

Гуртківці піднімалися на дзвіницю Софіївського собору, відвідали  Музей води. Дітей вразила
цікава та корисна інформація про воду, діти дізналися про пласти ґрунту, процес очищення води, її
потрапляння до будівель та необхідність економії та раціонального її використання.
Київ,  його  славетна  історія,  гостинність  киян  залишила  зворушливі  спогади  в  серцях  юннатів
Дніпропетровщини. 

У зимовий період 2019 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради проведено Великий зимовий облік
птахів.  Участь  у заході  взяли  вихованці  гуртків  “Юні охоронці  природи”,  “Любителі  свійських та
декоративних  тварин”,  “Птахівництво”.  На  заходи  було  запрошено  голову  Дніпропетровського
обласного  осередку  Українського  товариства  охорони  птахів Чегорку  Петра  Тимофійовича,  який
ознайомив юннатів з біорізноманіттям птахів Дніпропетровщини, розказав о методах спостереження за
птахами в природі .

Захід  проводився  з  метою  з’ясувати  чисельність  птахів  і  види,  які  залишилися  зимувати  у
нашому краї, бо саме ці птахи потребують нашої допомоги – підгодівлі в сильні морози. 

Діти спостерігали за допомогою бінокля за зимуючими птахами нашого краю, їх пересуванням,
кількістю та поведінкою.

Під час проведення зимового обліку птахів юннати побачили таких птахів:
* Дятла великого (Dendrocoposminor)
* Галку, грака (Corvusmonedula, Corvusfrugilegus)
* Ворону сіру (Corvuscornix)
* Сойку (Garrulusglandarius)
* Горобців польових та хатніх (Passermontanus)
* Чайку (Larus)

А також мали змогу ознайомитися з зимуючими видами птахів нашого краю за кольоровими
картками.  Під  час  проведення  заходу  були  розміщені  годівнички.  Дітям дуже сподобалось  вести  в
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природі  спостереження  за  птахами,  найактивніші  юннати  отримали  від  голови  Дніпропетровського
обласного  осередку  Українського  товариства  охорони  птахів Чегорки  П.Т  тематичний  журнал
натуралістичного спрямування, присвячений птахам “Свята справа” та плакат із зображенням Орлана
білохвоста. 

В грудні  2018 року на базі  КЗО“ОЕНЦДУМ” було проведене обласне свято до Дня Святого
Миколая “Любов’ю родини зігріті”,  на якому були присутні вихованці закладів позашкільної освіти
Дніпропетровської області та юннати КЗО“ОЕНЦДУМ” загальною кількістю 230 дітей. Для них була
показана  новорічна  вистава,  яку  підготували  вихованці  гуртка  “Еколого-естетична  студія”
КЗО“ОЕНЦДУМ” та вручені солодкі подарунки.

Під  час  зимових  канікул  були  проведені  екскурсії  “Дивовижний  світ  тварин  і  рослин” та
тематичні заняття на природі “Цікавинки зимового лісу”, на яких були присутні біля 200 юннатів.

Всього в області було оздоровлено 672 юннати,  що становить  12 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому  числі  197 дітей пільгових категорій,  з  них:  дітей-сиріт  – 3;  дітей,  позбавлених
батьківського піклування – 2; дітей з інвалідністю – 7; дітей учасників АТО – 15;  дітей з багатодітних
та  малозабезпечених  сімей  –  91;  дітей  з  групи  ризику,  девіантної  поведінки  –  2;  талановитих  та
обдарованих дітей – 77. Охоплено екскурсіями, походами – 672.

Донецька область
У  період  зимових  канікул  2018-2019  навчального  року  діяльність  позашкільних  еколого-

натуралістичних закладів Донецької області була спрямована на організацію дозвілля дітей, зміцнення
їх  здоров'я  і  фізичних  сил.  Педагоги  ставили  за  мету  зробити  дозвілля  дітей  в  цей  період  більш
активним, змістовним, цікавим та корисним. Всього за статистичними даними (представлені в таблиці
«Зведена  статистична  інформація…»),  в  позашкільних  еколого-натуралістичних  закладах  області  в
зимовий  канікулярний  період  2019  року  було  охоплено  заходами  з  оздоровлення  та  змістовного
відпочинку  2103 вихованців,  що складає 75% від загальної  кількості  дітей (2803 учнів).  Серед цих
дітей  були і  вихованці  соціально  незахищених категорій  (18 дітей-сиріт, 14 дітей-інвалідів,  9  дітей
позбавлених батьківського піклування), 186 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, 21 дитина
з  групи ризику, 173 талановитих  дітей.  В дитячих оздоровчих  закладах  побувало 20 вихованців.  В
оздоровчих зимових екскурсіях та подорожах прийняли участь 1400 учнів. В навчально-виховних та
культурно-масових заходах – 1367 дітей.

Педпрацівники Донецького обласного еколого-натуралістичного центру (заст. директора з НВР -
Лещенко І.А., психолог- Колісниченко Д.В. та культорганізатор - Махортих Л.С.) разом з громадською
спілкою  «Екосистема»  стали  організаторами  новорічно-різдвяного  еко-туру  по  Донецькій  області.
Екологи ДОЕНЦ провели для дітей молодшого віку еко-квести у школах-інтернатах, реабілітаційних
центрах  та  дитячих  садках  в  різних  регіонах  Донеччини  (Ямпіль,  Сіверськ,  Лиман,  Краматорськ).
Маленькі дітлахи мали змогу побувати на еко-станціях:  «Ведмедик»,  «Павутинка»,  «Мульти-пазли»,
«Танцюй,  як банан»,  «Соку, бачі,  віра» та  пограти в  ігри «Пари тварин та  рослин» та  інші.  Також
напередодні Різдва Христова для учнів Центру соціально-психологічної  реабілітації  дітей м. Лиман
педагоги ДОЕНЦ провели творчий майстер-клас «Чарівний сувенір». Всі діти також отримали солодкі
святкові  подарунки.  Головною  метою  в  організації  цієї  подорожі  було  -  надати  святковий  настрій
малечі. Адже щаслива дитина — щаслива країна!

Протягом зимових канікул вихованці гуртків  Донецького обласного еколого-натуралістичного
центру  (ДОЕНЦ)  приймали  участь  в  конкурсах  та  природоохоронних  акціях  зимового  циклу. В
канікулярний період в приміщенні центральної дитячої бібліотеки м. Краматорськ працювали обласна
виставка  новорічних  композицій  «Новорічні  фантазії»  (в  рамках  акції  «Замість  ялинки  –  зимовий
букет») та виставка різдвяної флористики «Віфлеємська зірка», які діяли протягом зимових канікул для
вихованців та учнів позашкільних та загальноосвітніх закладів, а також мешканців міста Краматорськ. 

Кілька років поспіль в період новорічних і різдвяних свят вихованці гуртка «Людина і довкілля»
(кер. Бавикіна Л. Д.) Центрального округу позашкільної екологічної освіти ДОЕНЦ, що працює на базі
НВК «СШ І-ІІІ ступенів № 4-ДНЗ» м Добропілля дарують маленьким і дорослим мешканцям міста
прекрасний настрій і показують нову чарівну казку.

Наприкінці грудня 2018року, за ініціативи Донецької обласної державної адміністрації, в рамках
програми  «Екологічними  стежками  рідної  України»,  вихованці  ДОЕНЦ  -  переможці  обласних  та
всеукраїнських конкурсів стали учасниками екскурсійного маршруту «Подорож до резиденції Святого
Миколая».  Під  час  подорожі  діти  познайомилися  з  чудовим  містом  Івано-Франківськ  –  перлиною
Прикарпаття. Учасники програми відвідали перший і один з найбільших в Україні природних парків –
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Національний  природний  парк  «Карпатський»,  який  пишається  своєю  історично-культурною
спадщиною, захоплювалися краєвидами Національного природного парку «Гуцульщина» - унікальної,
мальовничої перлини нашої країни.

Вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  (кер.  Данильченко  А.В.)  в  період  зимових  канікул
започаткували  екскурсійний  проект  «Вивчаємо  Донеччину».  Розпочалася  подорож  з  с.  Званівка
Бахмутського району, яке в минулому було поселенням етнічних українців лемків і бойків. Тут вони
ознайомились  з  історією фігур  кам'яних  баб,  які  розташовані  в  селі  з  періоду  хана  Кончака.  Далі
вихованці завітали до селища Переїздне,  де народився відомий письменник В.М.Гаршин.,  відвідали
музей та пам’ятник на честь цієї видатної людини. Також гуртківці побували в Коледжі транспортної
інфраструктури в м. Бахмут. В цьому історичному будинку колись була Земська управа, саме в ньому в
1918 році,  вперше на  Донбасі,  було піднято жовто-блакитний прапор  України,  і  тепер щорічно,  23
серпня, урочисте свято прапора у Донецькій області проводиться саме тут. 

В період різдвяних свят гуртківці  Центрального округу ДОЕНЦ стали учасниками обласного
фестивалю  різдвяних  вертепів,  яке  відбувалося  в  селище  Званівці  Бахмутського  району. Яскравий,
співучий вертеп йшов по селу, а потім колективи з різних міст, районів селищ виступали на сцені. Діти
були  не  тільки  глядачами  цього  феєричного  заходу,  але  і  його  учасниками:  впродовж  ходи  вони
підспівували та підтанцьовували. На завершення цікавої подорожі поїли смачну кутю з велетенського
казанка і скуштували різні смаколики.

Зимовому  циклу  календарних  хліборобських  обрядів  і  був  присвячений  фестиваль  "Коло
Сварога", який пройшов у навчально-методичному центрі Західного округу ДОЕНЦ. Вихованці гуртків
разом із своїми керівниками підсумували всі зимові народні традиційні свята та обряди, визначивши
особливості  кожного окремо (а їх у грудні-січні без  малого близько 20) і зимового циклу в цілому,
провели ігри та змагання, нагородили найактивніших гуртківців грамотами та призами. 

В Південному окрузі ДОЕНЦ вихованці гуртка «Природа рідного краю» (кер. Касьянова Л.В.),
що  працює  в  м.  Маріуполі  на  базі  міського  ЦПР  ММ  в  період  зимових  канікул  провели  акції:
«Допоможи  зимуючим  птахам»,  «Коло  чистоти»(догляд  за  джерелами  мікрорайону).  Цікавим  для
вихованців став конкурс ессе та малюнків «Літопис добрих справ».

Юннати гуртка «Юний лісівник» ДОЕНЦ (кер. Лях Н.Г.), що працює на базі Стародубівської
ЗОШ Мангушського р-ну в складі екологічного вокального колективу «Струмок» прийняли участь у
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули», який відбувався у місті
Львові  з  11 по  13  січня  2019 року, і  вибороли диплом ІІІ  ступеню.  Гуртківці  «Театру  екологічної
мініатюри» (Микільська ЗОШ Волноваського р-ну) підготували для школярів молодшого  віку показ
новорічно-різдвяної казки «Новорічні пригоди у лісі».

У період зимових канікул керівники гуртків Північного округу ДОЕНЦ організували та провели
екскурсії  до  міст:  Київ,  Харків,  Святогірськ,  Краматорськ.  Під  час  оглядової  екскурсії  по  м.Київу
вихованці відвідали історичні райони міста, почули про головні історичні події, які відбувалися у Київі,
побачили головній ялинку України, що була встановлена на Софійській площі столиці.  В місті Харкові
діти побували у Фельдман - Екопарку, у парку Бернадського на фестивалі вертепів, познайомилися з
міським музеєм природи. Також з вихованцями були проведені оздоровчі екскурсії «Зимові мандрівки»
та масові оздоровчі заходи «Лижні перегони», «Спортивна зима», екологічна гра «Зимовий квест». У
гуртку  «Юні екологи» на базі ЗОШ №30 м. Краматорська пройшла екологічна акція "Допомога птахам
взимку" до неї залучились учні молодших та старших класів, а також їх батьки, які допомогли дітям
зробили  гарні  та  якісні  годівниці.  В  рамках  акції  вихованці  разом  з  своїми  керівниками  та
співробітниками РЛП "Краматорський" провели масовий захід "Нагодуй птахів узимку". Представники
РЛП  розповіли учням, як ми можемо допомагати птахам в холодну пору року та чим можна годувати
птахів взимку. Потім була цікава вікторина, конкурси, де гуртківці вгадували птахів України по їх співу
та зовнішньому вигляду. Найактивніші отримали призи від РЛП «Краматорський», а наприкінці заходу
всім дітям подарували календарі на 2019 рік та пам'ятки-розмальовки про птахів. 

Педагогами  районних  еколого-натуралістичних  закладів  Донецької  області  в  період  зимових
канікул  було  проведено  організований  відпочинок  і  оздоровлення  вихованців  у  поєднанні  з
різноманітними  пізнавальними,  розважальними,  народознавчими,  природоохоронними  масовими
заходами, які позитивно сприяли гармонійному духовному, фізичному та емоційному оздоровленню
вихованців.

Педагогічний  колектив  Великоновосілківської  райСЮН  приклав  максимум  зусиль  та
креативності  для  цікавого  дозвілля  вихованців.  Для  них  в  період  канікул  були  проведені  такі
розважальні заходи: «Екологічна стежка Діда Мороза» (для дітей молодшого та середнього шкільного
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віку), «Василь та Маланка – з вечора до ранку» (для гуртківців старшого шкільного віку) , «Зимові
розваги» (для дітей молодшого та  середнього шкільного віку) .

Також,  на  протязі  всього  періоду  зимових  канікул,  проводилася   природоохоронна  акція
«Годівничка»,  в  якій  діти  приймали  участь  разом  с  батьками.  Для  вихованців  райСЮН  були
організовані екскурсії до місцевого краєзнавчого музею. З метою спостереження за змінами в природі
узимку були проведені екскурсії до місцевого парку. Кожного дня гуртківці не забували доглядати за
тваринами та рослинами живого куточку.

З метою створення належної атмосфери для цікавого дозвілля вихованців Мар’їнської районної
станції  юннатів,  в  загальноосвітніх  закладах,  де  працюють  гуртки  в  період  зимових  канікул
організовувалися  і  проводилися  різноманітні  заходи.  Зимові  заходи  мали  еколого-натуралістичне
спрямування та оздоровчо-розважальний напрямок. 

Відповідно  до  запланованих  масових  заходів  з  організованого  відпочинку  взимку,  педагоги
райСЮН  провели  низку  оздоровчих  та  розважальних  заходів,  а  саме:  «Весела  коляда»,  «Зимові
розваги»,  «День снігу»,  природоохоронна акція «Годівничка»,  «Новорічна дискотека»,  інформаційна
година «Цикл зимових свят в Україні».  В період канікул в закладі щоденно працювала «Майстерня
Діда Мороза» з виготовлення новорічних та різдвяних композицій, іграшок з природного матеріалу.
Згідно традицій закладу в дошкільних навчальних закладах силами керівників гуртків та вихованців
були  проведені  свята  новорічно-різдвяного  циклу:  «Диво  від  Святого  Миколая»,  «Зимова  казка»,
«Пташина ялинка».

В Добропільському районному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на
період  зимових  канікул  2019  року  були  розроблені  плани  проведення  канікул  з  максимальним
залученням учнів до змістовного дозвілля. В гуртках проводилися різноманітні форми ознайомлення
дітей з природою: зібрано прислів’я, приказки, загадки, казки, байки, легенди, прикмети та складено
кросворди  та  ребуси  про  місцевих  птахів;  діти  майстрували  годівнички  та  розвішували  їх  на
пришкільній  ділянці.  Були  організовані  екскурсії  вихованців  в  природу  з  метою  дослідження,
спостереження за зимуючими птахами та  підгодівлі  птахів.  Відбулась  екскурсія  до  скверу хвойних
рослин села Світле з метою вивчення інтродукції хвойних рослин.

У кожному гуртку які працюють на базах шкіл району пройшли оздоровчі походи, екскурсії, ігри
на свіжому повітрі,  оздоровчі  фізкультхвилинки.  В гуртку  «Лікарські  рослини» керівник Романова
М.В.  провела  для  гуртківців  пізнавально-розважальну  програму  про  лікарські  рослини   «Зелена
скарбничка». В ході заходу були проведені цікаві вікторини, загадки, ігри, в яких гуртківці проявили
свої  знання,  уміння,  кмітливість.  Керівник  гуртка  також  для  вихованців  продемонструвала  свою
презентацію «Вчимося бути здоровими». Наприкінці відбулося фіточаювання «Рослини, які лікують».

В гуртку «Людина і довкілля»(кер. Крамарева О.В.) провела урок-екскурсію до місцевого парку,
метою якого було  розвиток активного пізнавального ставлення  до природного оточення.  Вихованці
разом з керівником розвішували для птахів годівнички, а потім провели зимові конкурси та розваги:
«Краща снігова скульптура», «Якщо в руках санчата».

В гуртках «Природа рідного краю» та «Мистецтво нашого народу» були організовані виставки
новорічних прикрас. Під час діючої виставки для дітей було проведено конкурс на кращу сніжинку,
еко-квест  «Знавці  природи».  Вихованці  з  задоволенням  приймали  участь  у  різних  випробуваннях,
активно  виконували  завдання  на різних  цікавих зупинках.  В гуртку «Людина і  довкілля»,  керівник
Ляментовська І.С. провела для вихованців цікаву гру-розвагу «Поклик джунглів» під час якої вихованці
змагались в швидкості, спритності, витривалості.

Зимові  свята  для  оздоровлення  вихованців  Донського  еколого-натуралістичного  центру
розпочалося  з  Свята  «Диво  творить  Миколай». Це  свято  –  одне  з  найбажаніших  свят  серед  дітей
України. На  це  свято  до  вихованців  Донського  ЕНЦ  були  запрошені  учні  Донської  ЗОШ  та
Анадольського НВК. Керівники гуртків разом з вихованцями підготували театралізоване привітання, в
якому відтворили історію свята. Потім запросили всіх на святковий майстер-клас у майстерню святого
Миколая. Цікавим був майстер-клас з розпису гіпсових фігурок з новорічною та різдвяною тематикою,
які можна потім повісити на ялинку або подарувати як сувенір своєму другу. Ще більше задоволення
учасники  свята  отримали  від  розпису  святкового  печива  у  вигляді  ялинки,  сніжинки,  новорічного
капелюха та  цукерки.  Діти  чудово впорались  з  завданням створити  новорічні  та  зимові  мотиви на
печиві за допомогою солодкої різнокольорової глазурі.

В атмосфері дружніх посмішок та гарного настрою у Донському ЕНЦ для вихованців різних
вікових категорій відбулися новорічні ранки та театралізоване свято «Новорічна казка». 
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У період  зимових  канікул  у  РПЗ  «Донський  ЕНЦ» продовжили  працювати  гуртки  еколого-
натуралістичної  спрямованості.  Керівниками гуртків  були організовані  та проведені  масові  еколого-
натуралістичні  заходи:  природоохоронна  акція  «Годівничка»,  екскурсія  в  зимовий парк  «Підгодівля
пташок»,  творча  майстерня  «Мелодія  Різдва»,  конкурс  малюнків  «Зимовий вернісаж» на  тему «Як
живуть  тварини  взимку»,  екологічна  гра  «Екодетектив»,  творча  майстерня  «Зима  -  скульптор»,
екскурсія  в  парк  «Зимова  мандрівка».  В  період  канікул  вихованці  разом  з  керівниками  гуртків
розвішували годівнички на території  ЕНЦ, а також у селищному парку і  кожного дня доглядали за
ними. 

Протягом канікул у фойє Донського ЕНЦ працювали святково оформлені виставки «Новорічний
сувенір», «Мелодія Різдва», «Добра зима для птахів», «Зимові візерунки», які відвідували вихованці, їх
батьки та мешканці селища Донське. 

Робота  гуртків  КПНЗ «РайСЮН» Покровської  райради  в  зимовий канікулярний  період була
побудована таким чином, щоб вихованці могли поєднувати навчання, оздоровлення та  відпочинок.

Вихованці  гуртків  КПНЗ  «райСЮН»  приймали  активну  участь  у  природоохоронній  акції
«Годівничка».  Діти  розвішували  годівнички,  підгодовували  зимуючих  птахів  та  спостерігали,  який
корм для них був кращим. Були проведені екскурсії в природу по темі «Зима – храм природи і чудес»,
конкурси  віршів про зиму, віртуальні  подорожі  у природу. Для гуртківців  райСЮН були проведені
заходи: «Традиції святкування Нового року та Різдва в країнах світу», «Щедра кутя. Різдво Христово»,
«Свято Різдва в Україні», виставка малюнків та плакатів «Зима – чарівниця».   Також в гуртках під час
канікул  відбувалася  підготовка  до  районної  науково-практичної  конференції  «Джерело  пізнання»
(15.01.2019р.).

У  гуртку  «Природа  рідного краю» (кер.  Ведькал  Т.А.)  для  вихованців  було  проведено  захід
«Весела майстерня», на якому діти створювали різдвяні листівки, вчили колядки та щедрівки, активно
проявили себе у конкурсі малюнків  «Зимові фантазії».  На свіжому повітрі вихованці змагались по
ліпленню зимових персонажів із снігу, катались на санчатах. На протязі канікул виготовили годівнички
з пластикових пляшок та підгодовували птахів. 

Традиційно   вихованці  гуртків  «Лікарські  рослини»  та  «Студія  екологічного  дизайну»  (кер.
Козаренко  В.І)  готують  привітання  для  місцевих  військовослужбовців   з  Новим  роком та  Різдвом
Христовим.  Цього  річ   діти  підготували  виставу  за  твором М.  Гоголя  «Вечори  на  хуторі  поблизу
Диканьки». Окрасою виступу були щедрівки. За гарний настрій, та можливість відчути домашнє тепло
та щирість дитячих сердець, військовослужбовці віддячили дітям бурхливими оплесками та солодкими
подарунками. 

Вихованці гуртка «Пізнай себе» (кер. Касьянова С.В.) , що працює на базі Гродівської ЗОШ І-ІІI
ст. на зимових канікулах навчались в проміжній сесії обласної очно-заочної школи «Юний дослідник»,
а  12  січня  прийняли  участь  в  науково-практичній  конференції  «Юний  дослідник»,  яка  відбулася  в
Донбаському  державному  педагогічному  університеті  (м.  Слов'янськ).  Не  залишили  поза  увагою  і
участь  в  зимових  розвагах  «Сію,  вію,  посіваю  з  Новим роком вітаю!».  А на  завершення  зимових
канікул вихованці у складі делегації Покровського району здійснили цікаву подорож до кондитерської
фабрики «АВК», що зараз розташовується в місті Дніпро.

У гуртку «Юні бджолярі» (кер. Ставрієцька О.В.), що працює на базі Миколаївської ЗОШ І-ІІІ
ст. напередодні свят було проведено цікавий майстер-клас «Виготовлення Новорічних свічок з воску».
Для вихованців була також організована екскурсія до Миколаївської світлиці на виставку новорічно -
різдвяних  робіт  та  ляльок-мотанок.  Діти  з  великим  задоволенням  оглянули виставку  та  послухали
цікаву розповідь створення світлиці, про її майстрів, про зимові святкові традиції нашого народу.

Всього в області було оздоровлено 2 103 юннати, що становить  75 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому числі 440 дітей пільгових категорій,  з них: дітей-сиріт – 18; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 9; дітей з інвалідністю – 14; дітей учасників АТО – 19; дітей з багатодітних
та  малозабезпечених сімей – 186;  дітей з  групи ризику,  девіантної  поведінки – 21;  талановитих та
обдарованих дітей – 173.
    Оздоровлено юннатів:
 в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах – 20;
 охоплено екскурсіями, походами – 1 400.

Житомирська область
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Відповідно  до  плану  виховних  та  масових  заходів  на  період  зимових  канікул  2019  року  в
комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської
обласної ради було організовано змістовне якісне оздоровлення дітей.

Зусилля педколективу були спрямовані на поєднання оздоровлення школярів з їх пізнавальною,
естетичною,  практичною  природоохоронною  діяльністю.  Сплановано  роботу  на  період  зимових
канікул.

В  зимовий  період  тематика  заходів  була  спрямована  наформування  екологічної  культури,
навчання  правил безпечної  поведінки  в  природі  в  зимовий період;  оздоровлення  дітей,  організація
змістового відпочинку;навчання дітей діяти у колективі;виявлення інтересів, захоплень дітей, навчання
правил здорового способу життя;створення умов для реалізації особистості кожної  дитини.

З 15 листопада по 15 грудня 2018 року в приміщенні комунального закладу позашкільної освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради  відбулася   обласна
новорічно-різдвяна  виставка «Новорічна композиція».

На виставку було представлено понад 120 робіт юннатів, переможців міських та районних етапів,
в таких номінаціях: стилізована  ялинка, новорічний вінок, новорічний букет, новорічна композиція,
сюжетна композиція, новорічний подарунок, флористична новорічна картина чи колаж.

Свої роботи презентували школярі та вихованці із закладів загальної середньої та позашкільної
освіти Житомирського, Черняхівського, Лугинського районів, Корнинського будинку дитячої творчості,
Центру   позашкільної  освіти  м.  Коростеня,  Коростенського районного центру  дитячої  та  юнацької
творчості, комунального закладу «Станція юних натуралістів» Радомишльської міської ради, центрів
дитячої та юнацької творчості  міст Малина та Житомира, Житомирського міського центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді,  Пулинської,  Попільнянської  і  Народицької  селищних  рад,
Станишівської та Глибочицької сільських рад, міст Бердичева та Житомира.

Кращі  роботи  переможців  обласного  етапу  були  надіслані  до  оргкомітету  Всеукраїнського
конкурсу «Новорічна композиція», м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр

В КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»,
на який  було представлено 140 робіт з 14 районів, міст області та 5 ОТГ.

18  грудня 2018 року в приміщенні Житомирської обласної ради відбувся благодійний новорічний
виставка - ярмарок робіт вихованців Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого –
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. На виставці було представлено роботи юннатів
«HandMade»:  «Еко-ялинки»,  листівки  до  Нового  Року,  новорічні  композиції,  «Новорічні  вузлики»,
«Новорічні прикраси», «Ялинкові прикраси», «Різдвяні обереги».

Для вихованців центру в період зимових канікул було організовано екскурсії та виходи в природу,
практичні  природоохоронні  заходи;  ознайомлення  з  пам’ятками  природи,  історії  та  культури
Житомирщини; вікторини, конкурси, екологічні ігри.

Впродовж зимових канікул було організовано та проведено ряд майстер-класів з виготовлення
новорічних прикрас, штучних ялинок, новорічних листівок та новорічних еко іграшок.

Під  час  зимових  канікул  юннати  відвідали  головну  ялинку  області  на  майдані
ім.  С.П.  Корольова,  де  мали  змогу  побачити  виставку  крижаних  скульптур.  На  відкритті  головної
Новорічної ялинки міста Житомира гуртківці переглянули новорічне театралізоване видовище «Святий
Миколай – добро  в душі засівай!», а також загальноміське шоу « На щастя на долю на Рік Новий»,
різдвяний концерт «Господи, благослови Україну мою», ярмарок, виступ школи юних фігуристів.

Формуючи  гуманістичну  спрямованість  особистості,  керівники  гуртків  центру  провели  для
юннатів  молодшого  шкільного  віку  пізнавальну  екскурсію  до  гідропарку  в  м.  Житомирі.  Під  час
екскурсії  вихованці  гуртків  ознайомилися  з  рослинним  і  тваринним  світом  в  зимовий  період.
Напередодні  юннати  виготовили  годівнички  для  птахів,  які  наповнили  кормом  (зерном,  насінням
соняшника, не солоним салом…) та розвісили в лісопарковій зоні гідропарку.

З  метою  участі  в  щорічній  акції  Великий  зимовий  облік  птахів  вихованці  гуртка  «Юні
орнітологи» ОЕНЦ разом з керівником гуртка Члек О.О. здійснили ряд орнітологічних екскурсій до
лісового масиву околиць м. Житомира, парку ім. Гагаріна, гідропарку.

Дикі  птахи  є  чутливими  індикаторами  стану  довкілля,  тому  результати  обліків  можуть  нам
допомогти з’ясувати набагато більше, ніж просто їхню чисельність. Якщо ми дізнаємося про зниження
чисельності будь-якого виду, це допоможе вчасно вжити заходів з його збереження.

З 17 по 22 грудня 2018 року в Комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-
натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради   відбулася  низка  новорічно-різдвяних  заходів
«Грудневі вечори».

9



19  грудня  2018  року  відбувся  концерт  «Юннати  мають  таланти»  до  Дня  Святого  Миколая.
Змістовну міні виставу «Святий Миколай іде…» презентували юннати гуртків «Юні акваріумісти» та
«Юні кінологи». Вони познайомили  присутніх з історією свята та традиціями, пов’язаними з ним.
Святковий настрій  глядачам створили запальні танці Влада Кривика, Анжеліни Ополонець та Мудрої
Юлії, вірші та пісні у виконанні Черниш Діани, Стоян Софії,Адаменко Каріни та Німерича Максима.
Святий Миколай подарував всім учасникам святкового концерту солодощі.

20 грудня в ОЕНЦ відбулося свято Миколая, яке організували вихованці гуртків «Юні охоронці
природи» (керівник Возна А.В.) та «Юні валеологи» (керівник Члек О.О.).В незалежній Україні образ
святого  Миколая  і  традиції  дарувати  подарунки  відроджуються.  Також  дедалі  більше  шанується
традиція прояву турботи про нужденних: як у вигляді доброчинних заходів у церковних громадах, так і
в  світських  благодійних  проектах.  Вихованці  КЗПО  «ОЕНЦ» ЖОР  активно  долучилися   до  даної
традиції, привітавши своїх молодших друзів з інших творчих об’єднань. 

Всього  в  закладах  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  спрямування  Житомирської
області під час зимових  канікул охоплено різними заходами понад 1000 дітей.

Всього в області було оздоровлено 1 000 юннатів, що становить  40,5 %  від загальної кількості
вихованців. Охоплено екскурсіями, походами – 1 000.

Запорізька область
З  метою  оздоровлення,  організації  змістовного  дозвілля  та  відпочинку  дітей  Запорізьким

обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на зимових канікулах 2018-
2019 навчального року було проведено ряд заходів.

З метою вивчення орнітофауни регіону та підтримки птахів в зимовий період, приваблювання в
парки та  в рамках Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» була оголошена обласна акція «Струмок
милосердя» серед юннатів Центру. Під час акції проводились фенологічні спостереження за птахами,
підгодівля  птахів  в природі,  проводились конкурси на кращу годівницю та  просвітницьку листівку,
вікторина «Пташині співи». Вихованцями виготовлено 97 годівниць.

Під час зимових канікул для вихованців організована робота екологічної відеотеки, екскурсії в
куточок  живої  природи  та  Музей  Хліба,  до  обласного  краєзнавчого  музею  на  виставку  «Природа
Запорізького краю» та «Історія державного герба України», до районної та обласної новорічної ялинки.
Вихованці молодшого шкільного віку стали учасниками «Дня сніговика» в парку сімейного відпочинку
«Дитяча планета».

Для  вихованців  Центру  працював  майданчик  «Територія  здоров’я»   та  творчі  майстерні  по
виготовленню новорічних поробок  для воїнів ООС, «Новорічні картини в техніці граттаж», проведено
майстер-клас  «Родинний  оберіг»,  «Розпис  пряників»,  «Карнавальна  маска»,  «Новорічний  колаж»;
проведено свято «Настає чарівний час:новий рік іде до нас» та театралізоване дійство «Український
вертеп»,   проведено  конференцію  «Традиції  мого  краю», відбулися  командні  змагання  «Біологічне
лото»  та  розважально-інтелектуальна  гра  «Таємниці  природи»,  турнір  «Чемпіонат овочів»; конкурс
щедрівок та засівалок  «Сієм, вієм, засіваєм, зло добром ми задуваєм», бесіди та години спілкування
«Екологічні проблеми сучасності» та «Колиска роду – українська хата». Юні екологи Центру здійснили
пішохідний екологічний квест до місцевого парку імені Академіка В.Я. Клімова.

Протягом 24.12.18 – 13.01.2019 на базі  еколого-натуралістичного відділу «Центру позашкільної
освіти» Мелітопольської міської  ради  було організовано роботу екологічного майданчику, у роботі
якого взяли участь 80 вихованців.  

Для  вихованців  проводились  майстер-класи:  «Різдвяні  передзвони»  та   «Мелітополь  –
інтеркультурне  місто».  Традиційно,  діти  залучалися  до  роботи  в  профільних  гуртках.  Вихованці
середнього  та  старшого  шкільного  віку   протягом  зимових  канікул   здійснили   екскурсії  до
зоологічного музею Мелітопольського державного педагогічного університету. 

Всього в області було оздоровлено 693 юннати, що становить  48,6 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому  числі  275 дітей пільгових категорій,  з  них:  дітей-сиріт  – 1;  дітей,  позбавлених
батьківського піклування – 3; дітей з інвалідністю – 13; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей
– 100; талановитих та обдарованих дітей – 158.

Охоплено екскурсіями, походами – 319.

Кіровоградська область
Адміністрація  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-

натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» інформує, що відповідно планів  роботи комунального
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закладу  «Кіровоградський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на
2019  рік,  станції  юних  натуралістів  Торговицького  навчально-виховного  об’єднання
Новоархангельської  районної  ради,  Світловодської  міської  станції  юних  натуралістів,  еколого-
натуралістичних відділів районних центрів дитячої та юнацької творчості під час зимових канікул 2019
року в області було охоплено організованими формами відпочинку близько 2770 юннатів.

Для юннат Кіровоградської області під час зимових канікул було організовано та проведено
ряд еколого-краєзнавчих експедицій та походів по рідному краю з метою  вивчення природних біотопів.
Гуртківці закладів позашкільної освіти  в зимовий період організовували рейди по годівлі зимуючих
птахів, вивчали сезонні міграції, проводили конкурси, свята «Зимуючих птахів», 

 З  метою  виховання  в  учнівської  молоді  патріотизму,  любові  до рідного краю,  поваги до
народних  звичаїв,  традицій,  духовних  і  культурних  цінностей  українського  народу; залучення  до
активної  діяльності  з  вивчення  історії  рідного  краю  та  природного  довкілля,  географічних,
етнографічних, історичних об’єктів, а також до науково – дослідницької роботи в грудні 2018 року для
вихованців  ОЦЕНТУМ  було  організовано  та  проведено  екологічну  науково-пошукову  експедицію
«Стежками рідного краю». 

Щоб бути справжнім патріотом свого краю, потрібно не лише любити його, а й знати його
історію,  природу.  В  січні  2019  року  гуртківцями  Центру  була  здійснена   екологічна  експедиція
«Заповідні куточки Кіровоградщини». Юні натуралісти ознайомились з  заповідними місцями області,
розширили свої знання про природу та історію рідного краю.

Учасники  міжрегіонального  освітнього  проекту  «Прекрасні  далі  манять  нас  в
похід», вихованці гуртка «Юні охоронці природи» комунального закладу «Кіровоградський обласний
центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  учні комунального закладу «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка  Долинської  районної  ради»  та
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського  району  в  черговий  раз
 здійснили  туристично-краєзнавчу  експедицію  до  Карпат.  Мотивацією  туристично-краєзнавчої
експедиції  було  почути,  побачити  якомога  більше  цікавого.  Маршрут  починався  в  селі  Розгірче:
наскельний монастир, Цисарське Урочище, річка Стрий.

В  грудні  2018  року  в  комунальному  закладі  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  розпочалася  низка  новорічних  та  різдвяних  свят.  Цей
святковий зимовий час для вихованців комунального закладу розпочався 19 грудня святом «Миколая
зустрічаймо в цей святий величний час». До святкового дійства були залучені  учні загальноосвітніх
шкіл міста № 22, 23, НВО І-ІІІ ступенів «Мрія».

Також, на базі ОЦЕНТУМ відбулося справжнє новорічне диво «Новорічна казка».  У гості до
вихованців гуртків (учні загальноосвітніх шкіл №7, 16, 17, 22, 33 міста Кропивницького) завітали феї,
сніговики, сніжинки, капосниця, зірочки, стрілочки, пірати тощо. 

Неповторні костюми казкових персонажів та героїв відомих мультфільмів, артистизм учасників
та дитяча зацікавленість зробили дійство справжньою новорічною пригодою, яка порадувала батьків та
вихованців. 

В січні  2019  року  в  обласному  закладі  позашкільної  освіти  пройшов  фестиваль  колядок  та
щедрівок  «Різдвяні  зустрічі»  за  участю  вихованців  ОЦЕНТУМ  та  їхніх  батьків.  Для  молодших
вихованців  гуртків  ОЦЕНТУМ були  організовані  оздоровчі  походи  «На гостини  до природи».  Для
старшокласників були організовані засідання «круглих столів», тренінги за темами: «Твоє життя – твій
вибір», «Здорова людина – успішна», «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста»  та інші.

Всього в області було оздоровлено 1 366 юннатів, що становить  97 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 203 дитини пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 43; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 35; дітей з інвалідністю – 6; дітей учасників АТО – 47; дітей учасників
ліквідації наслідків на ЧАЕС – 13; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 55; дітей з групи
ризику, девіантної поведінки – 4; талановитих та обдарованих дітей – 1 253. Охоплено екскурсіями,
походами – 1 324.

Львівська область
У позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного  напряму Львівщини в період

зимових канікул 2018-2019  н.р.  був проведений організований відпочинок  школярів  у поєднанні  з
різноманітними  пізнавальними,  розважальними,  народознавчими  та  природоохоронними  масовими
заходами, які сприяли духовному, фізичному та емоційному оздоровленню вихованців.
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Ефективним засобом виховного впливу були екскурсії (до зимового парку, саду, лісу, на околиці
міста  чи  села),  які  сприяли  формуванню  екологічної  культури  та  дали  змогу  учням  тісно
поспілкуватися з природою, спостерігати за сезонними змінами та поведінкою тварин, підгодовувати і
вести обліки зимуючих птахів.

Традиційно цикл зимових святкувань  розпочинається  із  свята  св.  Миколая.   Лише раз  у рік
Святий Миколай відвідує землю. Приходить він у кожну хату з миром і дарунками, проявляє неземну
любов, особливо до малих діточок, стає чарівною казкою, коли невидимо з’являється вночі і кладе під
подушку чи у чарівний чобіток такі бажані гостинці. На те він і Святий, що перетворює грудневу ніч у
казку, повну загадковості і таємниць.

19 грудня 2018 року завітав Святий Миколай і до вихованців  КЗ ЛОР «Львівський обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  та  побажав  малечі  гарного  настрою,
міцних знань, добра і любові, безхмарного неба та хороших друзів.

Для  дітей,  батьків,  педагогів  Центру  та  колег  із  Херсонщини  вихованці  підготували  цікаве
дійство, під час якого відтворювали українські обряди, розповідали про свої гарні вчинки, читали вірші
про  Святого  Миколая,  колядували,  згадували  прислів’я  та  приказки.  Збіглися  на  свято  й  бісенята-
чортенята, принесли різочки для неслухняних дітей і намагалися всіляко зіпсувати дійство.

Всі, хто завітав на свято, отримали  від Святого Миколая солоденькі і смачненькі дарунки.
Добре  відомо,  що  традиція  залучення  благодійників  до  лав  помічників  Святого  Миколая  є

поширеною у всьому світі. На нашому святі Святому Миколаю допомагала компанія «Піца Львів», яка
почастувала учасників дійства смачною піцою.

Щорічно  з  наближенням  Нового  року  та  Різдвяних  свят  в  області  розгортається  кампанія  за
збереження життя зеленим красуням – ялинкам. В закладах  позашкільної освіти області  з 10 грудня
2018 року до 5 січня 2019 року проходила екологічна акція з однойменною назвою «Збережемо життя
ялинці».  Організатори  акції  мали  на  меті  привернути  увагу  громадськості  до  проблеми збереження
хвойних дерев від масового вирубування  напередодні новорічно-різдвяних свят, вплинути на свідомість
людей і в першу чергу, дітей, та зменшити величезний на них попит.

Під  час  акції  «Збережемо  життя  ялинці»  проведені  тематичні  заняття,  лекції,  бесіди  про
значення лісових насаджень для природи та життя людини; екскурсії в природу - до парку, лісу, де діти
знайомилися з хвойними кущами і деревами. 

20  грудня  2018  року  керівники  гуртків  «Юні  друзі  природи»  та  «Флористика» КЗ  ЛОР
«ЛОЦЕНТУМ», які працюють на базі КЗ ЛОР «Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №
1 імені Б.-І. Антонича», провели майстер-клас зі створення новорічних і різдвяних композицій. Діти
використовували  пластикові пляшки, дерев’яні дощечки, олівці, серветки, а також солодощі, шишки,
ялинкові гілки, колоски тощо.

В рамках акції «Збережемо життя ялинці» для вихованців творчих учнівських об’єднань КЗ ЛОР
«ЛОЦЕНТУМ» з 2 до 12 січня 2019 року проведені конкурси на кращу казку, оповідання, вірш, загадку,
прислів’я «Наша зелена красуня» та на кращий малюнок і плакат на тему охорони хвойних насаджень
від вирубування. 

З 19 грудня 2018 року до 14 січня 2019 року на базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» діяла виставка за
підсумками  обласних  етапів  Всеукраїнських  конкурсів  «Новорічна  композиція»  та  «Український
сувенір».  На  виставці  експонувались  понад  500  учнівських  робіт  із  19  районів,  7  ОТГ та  8  міст
області.

Під час зимових канікул в обласному Центрі проходила і екологічна акція «Пташина їдальня»
(виготовлення та розвішування годівниць, підгодівля зимуючих птахів).

 Під час  акції проведені:
● тематичні заняття «Чому потрібно підгодовувати птахів взимку?»; 
● майстер-клас з виготовлення годівниць.

Виготовлені  руками гуртківців  годівнички були розвішані  в  саду ЛОЦЕНТУМ, Стрийському
парку та парку «Залізні води».

З 02 до 05 січня 2019 року ЛОЦЕНТУМ  провів святковий новорічно-різдвяний тиждень, до
участі  в якому були залучені  вихованці  творчих учнівських об’єднань Центру.  Святковий тиждень
включав такі заходи:

● бесіди «Традиції святкування Різдва і Нового року в Галичині», «Зимова дорога і пішохід»;
● Проект «Різдвяні віншування»;
● інтелектуальна гра «Люби і знай свій рідний край»;
● гра-подорож «Україна в міфах і легендах»;
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● вікторини:«У світі тварин»,«Зимуючі птахи», «Птахи–метеорологи».
Впродовж зимових канікул у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі

для  вихованців  гуртків  було  організовано  насичену  освітньо-розважальну  програму,  яка  включала
різноманітні заняття з екології, конкурси, еко-квести, творчі родинні майстерні, екскурсії  до новорічно-
різдвяної  ялинки та «дідуха» в центрі  міста,  краєзнавчого  музею, до храмів.  Проводився перегляд
відеофільмів про тваринний та рослинний світ екологічної відеотеки «Екосвіт» та їх обговорення.

21 грудня 2018 року на площі Ринок міста Львова, проведено міську екологічну акцію-конкурс
«Збережемо життя ялинці». Акція є щорічною і проводиться серед учнів закладів освіти міста, з метою
популяризації  серед  молоді  бережливого  ставлення  до  природи,  розвитку  творчої  ініціативи  та
пізнавальної  діяльності  молоді.  Роботи  представлені  на  конкурс  оцінювалися  у  чотирьох
номінаціях:«Різдвяна  інсталяція»,  «Стилізована  ялинка»,  «Новорічне  аранжування»,  «Новорічний
топіарій».  Переможці  конкурсу  отримали  дипломи  управління  освіти  департаменту  гуманітарної
політики Львівської міської ради та пам’ятні подарунки.

Вихованці Червоноградського  Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  під
час  зимових  канікул  взяли  участь  у  конкурсах  на  кращу колядку,  щедрівку,  віншування.  В закладі
відбувся театралізований вечір “Я і еко-креатив” та театралізоване свято “В гостях у Нового року”,
гостями яких були педагоги, батьки та школярі міста.

Гуртківці  ЦЕНТУМу  спільно  із  Марійською  дружиною  церкви  Юрія  та  священником
Себастьяном  підготували  свято  «Колядуємо  разом»  для  дітей  реабілітаційного  центру  «Світанок».
Перед  святом  була  оголошена  акція  «Завітай  у  гості  з  подарунком».  Всі  вихованці  ЦЕНТУМу
підготували багато подарунків, які під час свята дарували діткам із центру «Світанок». 

Спільно  із  Будинком  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Червонограда  відбувся  «Різдв янийˊ
вернісаж» з  цікавими конкурсами на кращу колядку і щедрівку. Конкурс проходив  протягом трьох
днів.  Перший день - для дітей з РНЦ «Світанок»,  другий - для дітей схильних до правопорушень  та
третій - для обдарованих дітей. Після закінчення конкурсу діти були нагороджені подарунками.

Протягом грудня 2018 — січня 2019 року  Червоноградський  Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді провів акцію “Збережемо зимового птаха”, під час якої школярі  проводили
фенологічні спостереження за птахами та підгодовували їх у парку ім. Шевченка, біля річки Західний
Буг та річки Солокія. 

Під час зимових канікул вихованці Стрийської СЮН відвідали виставковий зал Меморіального
комплексу  "Борцям  за  волю  України",  переглянули  новорічно-різдвяну  виставку  робіт  митців
художнього об’єднання «Стрий-Ко», виставку ікон з колекції  Ольги Богомолець. Для юннатів СЮН
були  організовані  майстер-класи  з  виготовлення  різдвяних  атрибутів:  колядничків,  павучків,
новорічних  листівок  технікою  «квілінг»,  різдвяних  композицій  та  новорічних  прикрас;  конкурси
аплікацій «Диво-сніговик» та на кращу годівничку «Допоможи пернатим друзям!»; бесіди «Традиції
Різдва на Галичині 100 років тому», «Традиції та обряди святкування Різдва в Україні».

Юннати   Дрогобицького  РЕНЦУМ   долучилися  до  заходів  в  рамках  районного  фестивалю-
конкурсу «Різдвяні канікули». Гуртківці побували у природничому музеї  Дрогобиччини , взяли участь у
майстер-класах народних умільців.

Всього в області було оздоровлено 772 юннати,  що становить  24 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому  числі  216 дітей пільгових категорій,  з  них:  дітей-сиріт  – 5;  дітей,  позбавлених
батьківського піклування – 2;  дітей учасників  АТО – 17;  дітей з  багатодітних та малозабезпечених
сімей – 76; талановитих та обдарованих дітей – 116.
    Оздоровлено юннатів:
 в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах – 16;
 в таборах денного перебування – 60;
 охоплено екскурсіями, походами – 615.

Миколаївська область
Миколаївським обласним еколого-натуралістичним центром розроблені  заходи, спрямовані на

розвиток  дитячого оздоровлення  та  відпочинку  під  час  зимових канікул відповідно до  «Програми
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  Миколаївської  області  на  2014-2018  роки»,затверджену
Миколаївською обласною радою від 24.12.2013 року № 14, та «Програми оздоровлення та відпочинку
дітей  Миколаївської  області  на  2019-2023  роки»,  затверджену  Миколаївською  обласною радою від
28.12.2018 року № 561-р.  Охоплення  вихованців  дитячими  оздоровчими заходами  під  час  зимових

13



канікул забезпечило зайнятість та запобігло явищам бездоглядності, дало змогу продовжити виховний
процес та розвивати творчі здібності вихованців:

● Тематична виставка поробок з природного матеріалу «В гості йди до нас Микола» (18.12.2018р);
● Майстерня Святого Миколая (18.12.2018)
● Розважальна програма «Миколині вечорниці» (19.12.2018);
● Новорічне свято «Як ми ялинку врятували» (27.12.2018);
● Новорічне свято «новорічний вогник» (28.12.2018);
● Майстер-клас з розпису новорічних пряників (29.12.2018);
● Майстерня Діда Мороза (29.12.2018);
● Відвідування новорічної вистави «Пригоди з родзинкою» (02.01.2019);
● Гра-розвага «Новорічний калейдоскоп» (02.01.2019);
● Ранок «Пригоди новорічної ялинки» (04.01.2019;;
● Різдвяні  свята:  особливості  різдвяних  свят  українського  народу  –  традиції,  обряди,  дівочі

ворожіння та ін.;
● Майстерня «Різдвяний дзвіночок» (05.01.2019);
● Екскурсія на станцію переливання крові (08.01.2019);
● Конкурс на кращого колядника (09.01.2019);
● Розважальна програма «Шукачі розваг» (09.01.2019);
● Майстер-клас по виготовленню новорічної іграшки;
● Природоохоронна акція «Годівничка» (10.01.2019);
● Фіто-чайна «Чудодійні листочки» (09.01.2019; 11.01.2019);
● Вечорниці «Сію, сію, посіваю» (12.01.2019);
● Свято зустрічі старого нового року «Новорічні вікна світу»;
● Прокладання «стежини здоров'я» в паркі Перемоги (  03.01-10.01.2019;
● Ігри  на  свіжому  повітрі  та  екскурсії  в  природу  сприяли  загартуванню  та  загальному

оздоровленню юннатів (02.01-11.01.2019);
● Спортивні розважальні конкурси «Нумо, екологи» (09-10.01.2019).
Організований відпочинок і оздоровлення учнівської молоді в поєднанні з масовими заходами у

позашкільному закладі  Первомайської СЮН був організований у тісній співпраці з багатьма школами
міста (ЗОШ № 4, 5, 6, 9, 12, 15, 16, № 17). 

В  рамках  програми  зимового  оздоровлення  було  передбачено  фізичне  і  духовне  оздоровлення
молоді, а також розвиток їх творчих здібностей і талантів. 

Новорічні канікули - чудова пора для дітей та учнівської молоді.
І з метою створення належної атмосфери для цікавого дозвілля учнів,  педагоги СЮН: Герега І.Г.,

Лукіянчук Л.В., Суха В.В., Гармаш Ю.В., Паращук А.В., Костенко І.М., Варяниця А.О., Целіщева В.І,.
Бойчева  І.С.,   організовували   і  проводили   різноманітні    конкурси,  спортивні  змагання,  ігри,
дискотеки,   прогулянки до річки тощо. 

З метою забезпечення змістовного відпочинку школярів під час зимових канікул у нашому закладі
було  використано різні форми роботи:

● інформаційні  (новорічні  ранки,  конкурсно-розважальні  програми,  ігрові  шоу,  інтелектуальні
ігри);

● практичні (віртуальні подорожі, акції, екскурсії);
● індивідуальні  (проведення  індивідуальної  роботи  з  обдарованою  молоддю,  з   дітьми,  що

потребують додаткової педагогічної уваги);
●  наочні (відвідування музею, кінотеатру).

Зимові   заходи  розпочалися  із  свята  «Калита»  та  «Миколай,  Миколай,  подарунки  роздавай!».
Протягом  грудня  2019  року  у  закладі  працювала  «Майстерня  Діда  Мороза».  Всі  бажаючі  (батьки,
вчителі  шкіл,  діти,  вихованці закладу)  могли виготовити вироби, композиції  на новорічну тематику
«Ялинка без ялинки». 

Під  час  зимових  канікул  працівниками  Первомайської  міської   станції  юннатів  проведені
різноманітні заходи для вихованців гуртків з них: 3 дітей-сиріт, 3 інвалідів, 57 дітей із багатодітних  та
малозабезпечених сімей,  дітей з групи ризику - 14, талановитих та обдарованих дітей – 218:

● Свято «Калита», «Миколай, Миколай, подарунки роздавай!»;  
● Акція «Ялинка без ялинки», виготовлення, конкурс і виставка новорічних сувенірів;
● Новорічний ранок «З Новим роком!» та розваги біля ялинки;
● Підгодівля зимуючих птахів та проведення спостережень за ними;
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● Акція «Годівничка»;
● Екскурсії до міської ялинки;
● Конкурсно-розважальна програма «Зимонька-зима» з дискотекою;
● Вікторина  «Різдвяні звичаї»;
● Зимова ігротека;
● Пізнавальна програма «Українська коляда».
Також для дітей  була  організована  майстерня  Діда  Мороза  з  виготовлення  новорічних  іграшок,

новорічних композицій, виробів з природного матеріалу.
Дуже весело, з великим захопленням проводилися спортивні змагання, зимові розваги на свіжому

повітрі, народні ігри.
Не  залишилась  поза  увагою  і  практична  робота,  яку  проводили  керівники  гуртків  зі  своїми

вихованцями: виготовлення новорічних прикрас, виробів із паперу, з природного матеріалу, які діти з
радістю дарували своїм рідним та знайомим. Була проведена благодійна акція «Подарунок від Діда
Мороза»  -  гуртківці  виготовляли  різдвяні  подарунки  для  дітей  притулку.
Вихованці залучалися до участі у акціях: «Годівничка», «Зимовий букет замість ялинки».   Гуртківці
взяли  участь  у  міському  конкурсі  колядок  «Нова  радість  стала»,  взяли  участь  у  міському  святі
«Коляда».

Вихованці СЮН, разом із керівниками гуртків Целіщевою В.І. та Паращук А.В.,   долучилися до
акції «Милосердя»:

● привітали вчителів-пенсіонерів із новорічними  та різдвяними святами.
З  метою формування  позитивної  мотивації  до  здорового  способу  життя  та  культури  здоров'я  у

закладі організовано та проведено: бесіди «Обережно-грип!», «Що тобі відомо про шкідливі звички?»,
«Вплив шкідливих звичок на емоційний стан людини», «Як загартовувати свій організм»; диспут «Твоє
здоров'я — здоров'я нації» .

Для профілактики вірусних респіраторних захворювань в зимовий період педагоги використовують
ароматерапію і фіточаї. Під час зимових канікул активізувалась робота фітобару «Рецепти бабусі».  

Природоохоронні заходи
● Конкурси,  змагання,  ігри: конкурсно-розважальна  програма  «Зимонька-зима»,  вікторина

«Різдвяні звичаї», зимова ігротека, пізнавальна програма «Українська коляда», конкурс колядок
«Нова радість стала», конкурсно-розважальна програма «Веселі канікули».

1. Свята: «Калита» та «Миколай, Миколай, подарунки роздавай!», «З Новим роком!».   
2. Екскурсії:  екскурсія  до  міської  ялинки;    до   музею,  перегляд  мультфільму  у  кінотеатрі

«Таємниця Коко».   
3. Акції: «Подарунок  від Діда  Мороза»,   «Годівничка»,  «Милосердя», «Зимовий букет  замість

ялинки».  
4. Загальноміські  заходи: конкурсно-розважальна  програма  біля  центральної  ялинки  міста;

«Майстерня Діда Мороза», «Коляда».
5. Виставки дитячих робіт: «Ялинка без ялинки».
Масові заходи, які розробив організаційно-масовий відділ Миколаївської СЮН для вихованців та

школярів  міста  реалізують  права  кожної  дитини  на  повноцінний  відпочинок,  оздоровлення,
забезпечення  змістовного  дозвілля,  задоволення  інтересів  і  духовних  запитів  відповідно  до
індивідуальних потреб.

Були проведені:
1. Свята: 

- «Святий Миколай, до нас завітай!» (охоплено 58 дітей);
- «Новорічне свято»(охоплено 80 дітей);
- «Різдвяний вертеп» (охоплено 32 дитини).

2. Фіточайні:
- «Різдвяні страви українців» (охоплено 30дітей);
- «Традиційна випічка до зимових свят» (охоплено 35 дітей);
- «Цілющі рослини» (охоплено 43 дитини).
3. Майстер-класи:
- «Листівка Святому Миколаю» (охоплено 44 дитини);
-  «Різдвяні дарунки для рідних людей» (охоплено 57 дітей);
-  «Майстерня бабусі Віхоли» (охоплено 46 дітей).
4. Інтелектуальні  розваги:
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- «Захисти ялинку від святкового вбрання» (охоплено 96 дітей);
-  «Коло пернатих друзів»(охоплено 48 дітей);
- «Родинна скарбничка: історія ялинкових прикрас» ( охоплено 40 дітей);
-  «Хлоп’ятко – здоров’ятко» ( охоплено 36 дітей);
-  «Активний відпочинок» (охоплено 58 дітей). 
5. Конкурси, змагання, акції:
-  «Пташку взимку нагодую» (охоплено 34 дитини);
-  «Зимові забави» (охоплено37 дітей);
- «Веселі старти» (охоплено 48 дітей).
- «Щедрий вечір, добрий вечір!» (охоплено 36 дітей);
6. Виставки, презентації ( охоплено 248  дітей):
- «Український сувенір»;
-  «Новорічна композиція».
7. Походи, екскурсії (охоплено 96 дітей):
-  до дендропарку «Дружба»;
-  до Новорічної міської ялинки на вулиці Соборній та на площі Соборній;
- до Миколаївського зоопарку.

8. Вихованці  гуртка  «Юні  екскурсоводи»  проводили  тематичні  та  оглядові  екскурсії  в
етнографічному музеї побуту українського народу в СЮН для дітей шкіл міста (всього охоплено 163
дитини).

Всього в області було оздоровлено 2 100 юннатів, що становить  74,2 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому числі 806 дітей пільгових категорій,  з них: дітей-сиріт – 17; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 10; дітей з інвалідністю – 16; дітей учасників АТО – 30; дітей з багатодітних
та  малозабезпечених сімей – 250;  дітей з  групи ризику,  девіантної  поведінки – 15;  талановитих та
обдарованих дітей – 468. Охоплено екскурсіями, походами – 960.

Одеська область
Протягом  зимових  канікул  2018-2019  навчального  року  у  загальноосвітніх  та  позашкільних

закладах Одеської області були проведені різноманітні масові заходи: новорічні ранки, свята, конкурси,
новорічні  ігри  та  розваги,  майстер-класи  з  виготовленням  новорічних  прикрас  та  композицій,
природоохоронні акції («Ялинка», «Годівничка», «Зимуючі птахи»), а також екскурсії та походи. Так, у
районах області, де працюють спеціалізовані позашкільні заклади (ЕНЦ, СЮН), проведена наступна
робота: 

В Арцизькому Центрі дитячої та юнацької творчості під час зимових канікул було проведено ряд
масових заходів.

Був проведений районний етап Всеукраїнської  акції  «Ялинка».  В кожній школі  було проведено
виховні  заходи  щодо  збереження  хвойних  насаджень,  а  також  конкурс  новорічних  композицій  та
іграшок «Зимова рапсодія». В цьому заході по району було задіяно більше 740 учнів.

В  місті  19  грудня  було  проведено  міський  конкурс  «Новорічна  композиція  та  новорічна
іграшка». Найкращі роботи були використані для прикрашення новорічної ялинки та приміщення в
районній адміністрації, де Центр дитячої та юнацької творчості проводив свято День святого Миколая
для дітей багатодітних сімей. Всього було представлено більше 80 новорічних композицій та іграшок
учнями чотирьох міських шкіл.

Для всіх гуртківців Центру творчості було проведено новорічне свято, в якому взяли участь
також юннати еколого-натуралістичного напряму.

У   Болградському районному центрі  дитячої  та  юнацької  творчості  під  час  зимових канікул
робота гуртків (шкільних та РЦДЮТ) була перенесена на першу половину дня. Крім того для дітей
було проведено: пізнавально-розважальні ігри, конкурсно-ігрові програми, тренінгові заняття, години
спілкування,  позакласні  виховні  заходи.  Робота  була спрямована на  поєднання наукових програм і
практикумів  з  розважальними  заходами,  природоохоронними  акціями,  екскурсіями.  Проведено
екскурсії для учнів шкіл району та вихованців РЦДЮТ (охоплено 1819 учнів).

З метою організації зимового оздоровлення, активного відпочинку дітей та молоді педагогами,
класними керівниками шкіл Белградського району та керівниками гуртків  Белградського районного
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центру дитячої та юнацької творчості (директор Захватаєва Л.П.) під час зимових канікул проведено
190 новорічних заходів.

Ренійська районна станція юних натуралістів
Новорічні та різдвяні свята — найбажаніші й улюблені дітьми, в цей час проведена розважальна

програма «Новорічні пригоди в казковій країні», конкурс «Вже щедрівка й коляда у віконце загляда»,
новорічне караоке-конкурс пісень про зиму.

Окрім розваг юннати Ренійської  районної  СЮН взяли активну участь в акції  «Годівничка» -
виготовляли годівнички з різноманітного матеріалу, підгодовували птахів та вели облік чисельності та
видового складу птахів у межах сіл Новосільське та Орлівка.

У період  зимових канікул  на  станції  організовані  новорічні  та  різдвяні  свята.  Проведено  17
новорічних та різдвяних заходів, якими було охоплено 137 вихованців, екскурсіями було охоплено 132
учнів.

В  Одеському  обласному  гуманітарному  центрі  позашкільної  освіти  та  виховання  активно
проводилось зимове оздоровлення дітей. Юннати взяли участь у новорічному святі, проведеному на
базі еколого-натуралістичного підрозділу Центру.

Були організовані  та проведені  пізнавальні  екскурсії  до «Музею цікавої  науки»,  екскурсія  до
«Океанаріуму»,  екскурсія до зоопарку,  мандрівка  до резиденції  святого Миколая та майстерні  Діда
Мороза.

Для  вихованців  сімейного  клуб  «Сонячний  зайчик»  були  проведені  експериментально
пізнавальні  заняття  чотирьох  стихій  (земля,  вода,  повітря,  вогонь).  Багато  юннатів  взяли  участь  в
освітніх та розважальних квестах.

17-23 грудня на базі  еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманітарного
центру за адресою Тіниста, 2, проходила обласна виставка дитячих робіт у рамках природоохоронної
акції  «Ялинка» (етап Всеукраїнських конкурсів  «Новорічна композиція»,  «Український сувенір»).  У
виставці-акції взяли участь 1110 вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 40
районів та міст області. На виставку було представлено 644 роботи. Роботи дітей були експоновані на
конкурсах малюнків.

Вперше  в  рамках  Виставки-акції  вихованці  взяли  учать  у  благодійній  акції  «Новорічний
подарунок воїну АТО», у військово-медичний шпиталь південного регіону було направлено 68 дитячих
робіт.

У   КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Промінь» (Малиновський район м. Одеса) під час зимових канікул
еколого-натуралістичний віділл провів 9 екскурсій до живого куточка та Притулку «Світанок».

У рамках Всеукраїнської природоохоронної акції «Ялинка» було проведено:
● виставка новорічних композицій «Зимова фантазія»;
● конкурс «Український сувенір»
● благодійний ярмарок.
Найкращі  роботи  були  направлені  на  участь  у  обласній  виставці.  З  композицій  організовано

виставку, яка діяла протягом зимових канікул.
Також  був  проведений  районний  очно-заочний  фотоконкурс  «Мій  улюбленець»,  фотороботи

переможців організовано в виставку,  де були виставлені  роботи дітей з світлинами своїх домашніх
улюбленців та гумористичними коментарями. Виставка фотографій діяла протягом зимових канікул. В
рамках  конкурсу  переможці  відвідали  притулок  для  тварин  «Ковчег»  з  метою  передачі  кормів  та
підстилок для собак.  Організовано святкове нагородження переможців конкурсу «Мій улюбленець»
відбулося за участю кінологічного клубу «Болеро». Гості розповіли дітям про правила поводження з
незнайомими  тваринами,  ознайомили  з  основними  характеристиками  деяких  порід  собак  і  дали
можливість поспілкуватися зі своїми підопічними.

В рамках Всеукраїнської акції «Пташина їдальня» проводився конкурс на кращу годівничку, які
розвішувалися на прилеглій території, також проводився конкурс малюнків. У січні в центрі дитячої
творчості діяла виставка новорічних, різдвяних листівок, малюнків та поробок.

В  КПНЗ  «ОЕНЦ  «Афаліна» (Суворівський  район  м.  Одеса) протягом  зимових  канікул  було
організовано  та  проведено  природоохоронну  операцію  «Годівничка»  -  розвішування  годівничок  та
підгодівля  птахів  у  мікрорайоні  розташування  закладу  та  на  подвір'ях  будинків.  У  рамках
Всеукраїнського великого зимового обліку птахів,  провели облік зимуючих птахів  у Лузанівському
парку.

На  природоохоронній  території  Ліски  проведена  екскурсія  в  природу  —  фенологічні
спостереження за природою взимку.
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Вихованці КПНЗ «Одеський ЦЦЮТ «Зоресвіт» під зимових канікул стали учасниками святкових
заходів: новорічних ранків; виставки новорічних поробок та малюнків «Зимова карусель»; конкурсу на
кращу новорічну прикрасу «Ялинкова краса»; конкурсу на краще оформлення Новорічної фотозони.

В Овідіопольському районному Будинку дитячої та юнацької творчості під час зимових канікул
проведено  наступні  заходи:  природоохоронна  акція  «Ялинка»,  в  якій  взяли  участь  185  вихованців
ОРБДЮТ.  В  рамках  районної  акції  пройшли  конкурси:  «Новорічна  композиція»,  «Український
сувенір». В рамках роботи «Майстерні Діда Мороза» проведені виготовлення традиційних новорічних
та  різдвяних  прикрас;  конкурс  на  кращу  ялинкову  прикрасу;  конкурс  Новорічних  стінних  газет;
операція «Сюрприз - сніжинка» виготовлення новорічних сувенірів.

В операції «Зимуючі птахи», в якій взяли участь 147 гуртківців, виготовлено багато годівничок
для зимової  годівлі  птахів.  В рамках операції  проведено конкурс малюнка "Як взимку про пташку
подбаємо,  то  навесні  її  пісню  маємо".  До  Дня  Святого  Миколая  пройшла  акція  «Діти  -  воїнам»
виготовлення власноруч новорічних сувенірів для військовослужбовців. Проведено цикл екскурсій до
народознавчого музею «Календарно-обрядові свята зимового циклу в Україні». Учні взяли участь у
Всеукраїнській акції «Лист пораненому» написання листів, виготовлення сувенірів, ялинок, малюнків
військовослужбовцям.

В натуралістичному відділі Березівського ЦДЮТ проведені такі масові заходи: «Майстерня Діда
Мороза», виготовлення ялинкових прикрас; конкурс на кращу новорічну витинанку "Чарівні зимові
візерунки; конкурс щедрівок та колядок; виставка-конкурс "Букет замість ялинки", ігри та розваги біля
ялинки;  екскурсія  в  природу  "Зима в  природі";  екскурсія  в  ліс  "Казка  зимового  лісу";  екскурсія  в
міський  парк,  спостереження  за  птахами  та  підгодівля  зимуючих  птахів;  виступ  екологічного
лялькового театру "Лісовичок".

Вихованці ЦЕНТУМ м. Чорноморськ брали участь у міській виставці «Ялинка», яка проходила
в приміщенні міськвиконкому. Також були проведені низка свят-конкурсів: «День святого Миколая»,
«Новорічне свято», «Різдвяні вечори», «Новорічна казка».

Крім цього вихованці ЦЕНТУМ брали участь у природоохоронних акціях:
● «Годівничка» - виготовляли та розвішували годівнички у парках міста.
● Конкурс на кращий малюнок про зимуючих птахів.
● Конкурс на кращу презентацію «Птахи, що зимують в Чорноморську».
●Міський лекторій «Ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих птахів міста, правила їх
підгодівлі».
● Екскурсія на Сухий лиман (паромна переправа) «Зимуючі водоплаваючі птахи».

У КЗ «Захарівський Будинок дитячої та юнацької творчості» під час зимових канікул вихованці
гуртків  еколого-натуралістичного  напряму  були  учасниками  ряду  масових  заходів:  юні  натуралісти
були  учасниками  та  глядачами  новорічних  театралізованих  вистав  «Ялинкове  сяйво  2019  року»;
побували у поході вихідного дня взяли участь та відвідали святкову дискотеку із солодким сюрпризом.

Робота Подільського  міського  ЦДЮТ була  спрямована  на  виховання  національно  свідомого
громадянина  на  багатовікових  традиціях  українського  народу,  формування  екологічної,  естетичної
культури учнівської молоді проводилися тематичні масові заходи та організовувався відпочинок дітей,
зокрема:  «Майстерня Діда Мороза» з виготовлення різдвяних та  новорічних композицій,  іграшок з
природного  матеріалу,  «Виготовлення  сувенірів»,  «Юні  флористи»,  «Витинанка»,  «Декоративно-
ужиткове  мистецтво»;  новорічно-різдвяна  виставка  природоохоронної  акції  «Ялинка»  в  рамках
Всеукраїнських  конкурсів:  «Новорічна  композиція»,  «Український  сувенір»;  ігрова  програма
новорічний  вечір  з  дискотекою  «Новорічні  пригоди  в  казковій  країні»;  конкурс  природоохоронних
листівок «Збережемо зелену красуню»; конкурс малюнків та новорічно-різдвяних витинанок «Зимові
візерунки».

Педагогічним колективом позашкільного навчального закладу району здійснювалася ціла низка
еколого-натуралістичних  заходів,  які  сприяли  духовному,  фізичному  та  емоційному  оздоровленню
юннатів.

З  метою  активізації  роботи  по  охороні  зимуючих  птахів  та  вивченню  природних  біотопів
проводилися природоохоронні акції «Годівничка», «Зимуючі птахи мого краю».

Традиційними стали проведення заходів, які спрямовані збереженню і розвитку національних
традицій, відродженню українських звичаїв та обрядів колядування та щедрування.

В Подільському районі з метою виховання національно свідомого громадянина на багатовікових
традиціях  українського  народу,  відповідального  ставлення  до  навколишнього  середовища,  почуття
бережливого ставлення до природи, збагачуючи знання дітей про українські народні звичаї та традиції,
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в  ході  декади  народознавства  проведено:  новорічний  ранок  «Куди  йде  Старий  рік?»;  відвідано
майстерню Снігуроньки; «Щасливого Нового року», «Народні традиції, свята і обряди»; майстер-клас
«Ярмарок новорічних ідей»; конкурс на найкращу листівку «Вітаю з Різдвом Христовим!»; конкурси:
«Зимові  вікторини»,  «Колядки  співай,  але  працювати  не  забувай»,  конкурс  щедрівок  і  колядок;
вікторини:  «Природа  -  друг  людини»,  «Красуня  зима»;  інтелектуальну  гру  «Зимова  казка  в  гості
завітала»;  святковий  вечір  «Різдвяні  посиденьки»;  турнір  «Веселі,  грайливі,  кмітливі»;  брейн-ринг
«Лабіринтами природи».

З  метою  збереження  життя  та  здоров'я  вихованців  проводились  бесіди,  інструктажі  про
дотримання правил техніки безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки, особистої гігієни.

Гуртківці  стали  активними  учасниками  природоохоронних  акцій:  «Годівничка»,  «Збережи
ялинку». Розширюючи знання гуртківців про минуле України, про історію рідного краю, звичаї та
традиції нашого народу, організовано екскурсії дітей до Подільського краєзнавчого музею.

З  метою  організації  активного  відпочинку,  задоволення  інтересів  і  зміцнення  здоров'я
вихованців, залучення їх до дослідницької роботи, спостереження за природою проводились екскурсії
до міських парків, до «екологічної стежини», до міської ялинки, заняття в природі.

Протягом  зимових  канікул в  Окнянському  районному  БДЮТ працював  пришкільний  табір
«Зелена  школа».  Було  проведено  організований  відпочинок  і  оздоровлення  учнівської  молоді  у
поєднанні  з  різноманітними  пізнавально-розважальними,  народознавчими,  природоохоронними
масовими  заходами,  які  позитивно  сприяли  гармонійному,  духовному,  фізичному  та  емоційному
оздоровленню вихованців. Була організована екскурсія до м. Києва з метою вивчення рідного краю. 

Проведено  Новорічний  ранок;  різноманітні  конкурси  малюнків  і  завдання-  вправи  по
виготовленню цікавих виробів; ігри на свіжому повітрі, конкурси загадок, презентації про народні
ремесла українців, і конкурс «Що? Де? Коли?»; конкурс колядок «Україна колядує»; виховні години
«Зимові  традиції  українського  народу»  та  майстер-клас  для  вихованців  гуртків  по  виготовленню
оберегів, а також Новорічні віншування в організаціях району і багато іншого згідно з планом роботи
на зимових канікулах.

В Савраньському Будинку творчості  школярів в зимовий період проводилися такі  заходи,  як
екскурсії,  які  сприяють  формуванню  екологічної  культури  та  дають  змогу  тісно  спілкуватись  з
природою: екскурсія до зимової річки Південний Буг: «Річка взимку»; екскурсія в парк: «Визначення
слідів  тварин на снігу»;  екскурсія:  «Спостереження за зимовою природою»; екскурсія  до зимового
поля: «Стан озимої пшениці»; поїздка-екскурсія в резиденцію святого Миколая, з метою прикрашання
ялинки іграшками, виготовленими власноруч.

Було  організовано  конкурси  новорічних  та  різдвяних  ікебан.  Відбувся  конкурс  віршів
«Збережемо життя ялинці»; виставка-конкурс виробів з шишок ялини та сосни. В Будинку творчості
школярів проведено театралізоване новорічне свято «Пригоди у країні казок».

В Ізмаїльському районі активно проводилось зимове оздоровлення дітей та підлітків в системі
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю. Вихованці гуртків еколого-натуралістичного
напрямку взяли участь в шкільних та різдвяних святах, відвідали музеї м. Ізмаїл (історичний музей та
історико-краєзнавчий музей Придунав’ я).

На Ізмаїльській міській станції юних натуралістів під час зимових канікул було організовано та
проведено  багато  корисних  і  цікавих  заходів,  присвячених  новорічним  і  різдвяним  святам,  та
спрямованих на забезпечення змістовного відпочинку дітей:  святковий ранок зустрічі  Нового року;
участь у святі «Ялинка міського голови»; міні-вистава «П'ять ключів від скриньки»; тематичні бесіди
на захист хвойних рослин, про традиції святкування Нового року та Різдва; виготовлення святкових
композицій, листівок в рамках конкурсів новорічно-різдвяних композицій «Новорічна композиція» та
«Український сувенір»; екологічна акція «Прикрашаємо живу ялинку»; вікторина «Хвойні рослини —
легені  планети»;  екскурсія  по  екологічній  стежині  Музею  живої  природи  СЮН:  ознайомлення  з
хвойними рослинами та їх біологічними особливостями, ведення спостережень; екскурсії до міської
новорічної ялинки, у парки та сквери міста, на берег р. Дунай; конкурси малюнків «Зимове мереживо»,
«Мій  Новий  рік»;  міський  етап  природоохоронної  Всеукраїнської  акції  «Годівничка»:  практичні
заняття  з  виготовлення  годівничок  для  зимуючих  птахів;  природоохоронна  операція  на  допомогу
птахам у зимовий період — розвішування на території СЮН, у парках та скверах міста годівничок (35
штук); екскурсії в природу, міські сквери та парки з метою проведення фенологічних спостережень,
вивчення видового складу зимуючих птахів; робота майстерні Діда Мороза; майстер-клас «Тварина в
оригамі»; гра «Брейн-ринг» на тему «Тварини взимку»; тематичний пізнавально-розважальний захід
«Новий рік крокує по планеті»; зимові розваги на свіжому повітрі.
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В Лиманському районі проведено 26 Новорічних та різдвяних заходів, які відвідали 1200 дітей,
у тому числі діти з льготних категорій.

Проведено акцію «Нагодуй пташок зимою», в якій було залучено 800 дітей. 
Під час зимових канікул в м. Южне були проведенні масові заходи та свята: новорічні ранки

«Маєток Святого Миколая»,  «Білосніжка і  сім гномів»,  «Новорічні  пригоди Діда Мороза»;  ранок у
новому форматі «Аліса в країні чудес»; провели новорічний бал «В гостях у Попелюшки»; флешмоб
«Іскра», де учні заспівали колядки для воїнів та різдвяний концерт.

Всього в області було оздоровлено 8 145 юннатів, що становить  50,2 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 2 819 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 67; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 71; дітей з інвалідністю – 103; дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей – 1 883; дітей з групи ризику, девіантної поведінки – 59; талановитих та обдарованих дітей – 639.
    Оздоровлено юннатів:
 в таборах денного перебування – 250;
 охоплено екскурсіями, походами – 5 750.

Полтавська область
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді № 8 від

14.01.2019 адміністрація закладу інформує про проведення організованого відпочинку і оздоровлення
учнівської  молоді  у  поєднанні  з  різноманітними  пізнавальними,  розважальними,  народознавчими,
природоохоронними масовими заходами, які позитивно сприяли гармонійному духовному, фізичному
та емоційному оздоровленню вихованців.

У період зимових канікул у 7 районних (міських) закладах позашкільної освіти області еколого-
натуралістичного  напрямку,  Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської
молоді,  обласному  дитячо-юнацькому  оздоровчому  таборі  «Еколог»,  Шишацькій,  Кобеляцькій  та
Полтавській філіях ПОЕНЦУМ було організовано відпочинок з широким залученням дітей і учнівської
молоді  до  новорічно-різдвяних  дійств,  свят,  вечорів,  бесід,  екскурсій,  конкурсних  та  ігрових
розважальних програм.

Для 4618 вихованців закладів позашкільної освіти області проведено такі масові заходи:
– бесіди – 14;
- вікторини, ігри – 40
- Свято Миколая – 7
- майстерні, проведення майстер класів – 17
- новорічно-різдвяні виставки – 6
- Свято Маланки – 1
- екскурсії в природу – 9
- участь у природоохоронних акціях та конкурсах - 7
Вихованці разом з керівниками гуртків районних (міських) станцій (центрів) юннатів проводили

практичні заняття зі створення та виготовлення новорічних виробів з природного матеріалу та чудових
композицій  з  гілок  сосни  і  ялини,  штучних  квітів.  Свої  вироби  вони  експонували  на  новорічно-
різдвяних  виставках  в  районних  (міських)  будинках  (центрах)  дитячої  та  юнацької  творчості,
екологічних центрах, на станціях юннатів, в магазинах, школах.

Карлівський район
Для 426 вихованців Карлівської районної станції юних натуралістів було організовано 14 масових

заходів серед них:
- виставка новорічно-різдвяних композицій «Новорічні композиції
- новорічний ранок «І знову в новорічну казку…»;
- святково-розважальна програма «Новорічний ігроленд»;
- участь у акціях «Годівничка», «Підгодуй птаха!»;
- майстер – клас по виготовленню годівниць та новорічних подарунків «Новорічна витинанка»,

«Зимові фантазії»;
- година спілкування «Святкуємо Різдво!», «Навколосвітня подорож Діда Мороза»;
- робота фітобару «Вітамінчик», з метою профілактики вірусних захворювань.

Місто Лубни
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Для 549 вихованців  Лубенської  міської  станції  юних техніків  і  натуралістів в  період зимових
канікул було проведено 12 заходів.

Екскурсії – «Краса зимової природи», участь у святковому засвіченні центральної ялинки міста,
був проведений майстер-клас «Новорічна іграшка – прикраса на ялинку». Для дітей була організована
конкурсно-розважальна  програма «Зустрічаємо Різдво».  Були проведені  конкурси  та  ігри – «Зимові
розваги», «Зимуючі птахи нашого краю», «Птахи взимку».

Місто Миргород
У  Миргородському  міському центрі  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді було

проведено  9  масових  заходів,  серед  них:  майстер  класи  «Майстерня  Діда  Мороза»  (виготовлення
новорічно-різдвяних прикрас); практичні роботи – акції «Допоможи зимуючим птахам», розвішування
годівничок;  екскурсії  в  природу  з  метою спостереження  за  тваринним і  рослинним світом взимку;
бесіди – «Народний календар січня», «Традиції зустрічі Нового року в різних країнах світу». Під час
проведення зимових масових заходів були задіяні 1116 дітей.

Миргородський район
Для 604 вихованців на базі Миргородської районної станції юних натуралістів було організовано

23 заходи, а саме:
- майстерні Діда Мороза по виготовленню новорічних прикрас, сувенірів, святкових листівок до

Різдва, вітальних листівок для солдатів АТО, «Зимове мереживо»;
- бесіди «Рослини символи», «Традиції українців на Новий рік»;
- виховні  заходи  «Різдвяні  привітання»,  «Щедрівочка  щедрувала»,  «Різдвяні  вечорниці»,

«Коляда», «Новорічні звичаї та традиції в Україні».
Місто Кременук

В  Кременчуцькому  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді для  245  вихованців,
протягом зимових канікул було проведено масові  заходи,  серед них:  майстерня Діда Мороза,  свято
«Зустрічаємо  Різдво»,  розважально-пізнавальна  програма «Юний слідопит»,  свято «На Меланки та
Василя», розважально-пізнавальна програма «Прокази снігової Королеви».

Пирятинський район
Для  110  вихованців  Пирятинської  районної  станції  юних  натуралістів було  організовано  12

заходів,  серед  них  майстер-класи  по  виготовленню  різдвяних  сувенірів,  новорічних  іграшок,
новорічних  подарунків;  організовано  та  проведено  розважально-пізнавальні  ігри  «Традиції  нашого
краю», «Новорічне свято», «Рухливі зимові ігри», «Ми любимо зиму».

Чорнухинський район
245 вихованців  Чорнухинської  районної станції  юних натуралістів приймали активну участь в

масових заходах на зимових канікулах, для них були організовані: новорічне свято, конкурс малюнків
«Зимовий пейзаж», тематичний вечір відпочинку «В ніч перед Різдвом», екскурсія до зимового лісу з
метою   спостереження  за  його  мешканцями  та  їх  підгодівля.  Для  дітей  організовані  розважальні
вікторини та ігри: «Звідки прийшов Новий рік», «Зимова круговерть», «В гостях у Миколая».

Філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Зимові канікули для 335 вихованців філії у Полтавському районі Полтавського обласного еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді  розпочались  проведенням  традиційної  акції  «Збережи
ялинку»,  основною  метою  якої  було  проведення  пропагандистської  природоохоронної  роботи  зі
збереження якнайбільшої кількості зелених ялинок. 

Для учнів керівниками гуртків філії проведені майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок,
серед вихованців філії проведений конкурс на кращу новорічну іграшку.

Для учнів 1-4 класів Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на базі філії організовано та проведено
виставку  кращих  творчих  робіт  вихованців  на  новорічну  тематику,  організовані  фіто-чаювання  та
новорічні вечорниці.

Вихованці були залучені до святкування свят «Святого Миколая» та «Новий рік – казкове свято».
Для  125  вихованців  Шишацької  філії були  організовані  9  масових  заходів,  серед  яких  були

святкування Дня Святого Миколая та Свято зустрічі Нового року. Стартувала акція «Збережи ялинку».
У  такий  спосіб  школярі  намагалися  привернути  увагу  суспільства  до  проблеми  масштабного
вирубування  хвойних  дерев  у  новорічно-різдвяний  період.  Під  час  акції  діти  виготовляли  святкові
букети  без  знищення  живого  дерева.  Напередодні  святкування  дня  Святого  Миколая  для  дітей
проведено майстер-класи з виготовлення чобітків для подарунків – миколайчиків. 
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Організовано  бесіди  «Звідки  до нас  прийшов  Миколай»,  «Святкування  Нового року в  різних
країнах  світу».  Проведено  екскурсії  в  природу  з  метою  здійснення  фенологічних  спостережень  та
фотографування.

Для  365  вихованців  Кобеляцької  філії були  організовані  19  заходів.  Це  бесіди  –  «Обережно
слизька дорога», «Стоп булінгу»; розважальні вікторини та ігри – «Різдвяні традиції наших предків –
шануємо  зараз»,  «Новорічний  серпантин»,  «Новорічна  казка»;  майстер-класи  по  виготовленню
новорічних прикрас, подарунків для дітей.

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
У грудні  2018 –  січні  2019 року у  Полтавському  обласному еколого-натуралістичному центрі

учнівської  молоді  було  розпочато  виконання  запланованої  роботи  щодо  організації  та  проведення
дозвілля гуртківців у період шкільних зимових канікул. 

Згідно  плану  зимових  канікул  керівниками  гуртків  з  вихованцями  ПОЕНЦУМ  проведено  26
масових заходів, до яких було залучено 393 вихованці:

 майстер-класи  з  виготовлення  новорічних  букетів  і  композицій  «Збережи  ялинку»,
виготовлення новорічних прикрас і подарунків своїми руками;

 відвідування новорічної вистави в Полтавському обласному академічному театрі ляльок;
 свята Миколая, «Традиції зустрічі Нового року», «Зимова казка», «Новорічний карнавал», «З

Різдвом Христовим», «Детективна пригода Діда Мороза»;
 перегляд відеофільмів на природничу тематику;
 конкурси  новорічних  подарунків,  сувенірів  та  композицій  «Збережи  ялинку»,  колядок  та

щедрівок, листівок, іграшок, віршів про зиму, малюнків «Лісова красуня», «Новорічна сніжинка;
 екскурсії  до зимового саду  з  метою спостереження  за  птахами,  в  парк  з  метою вивчення

фенологічних змін в природі взимку, до міської ялинки з метою фотографування зимових пейзажів; 
 вікторини  «Зимовий  калейдоскоп»,  «Зимовий  ліс»,  «Зимова  казка»,  «Новорічна  казка»,

«Зимова фіто-аптека»;
 бесіди  «Традиції  зустрічі  Нового  року  в  різних  країнах  світу»,  «Традиціїї  святкування

новорічних свят в Україні», «Святкування Різдва в різних країнах світу».
19 грудня 2018 року для вихованців  Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді працювала творча майстерня до Дня Святого Миколая.
Дітям розповіли про Святого чудотворця, про його добрі справи. 
Під час роботи творчої майстерні вихованці виготовляли подарунки та вітальні листівки Святому

Миколаю. Це були яскраві чобітки, у які діти написали свої привітання улюбленому дідусеві.
Подарунки Миколаю вони прикріпили до ялинки. До дітей завітав довгоочікуваний гість - Святий

Миколай. Вихованці привітали його віршами та піснями. Святий Миколай вручив солодкі подарунки
всім присутнім на святі дітям.

26  грудня  2018  року  50  найактивніших  гуртківців  центру відвідали  Полтавський  обласний
академічний театр ляльок, де побували на цікавій виставі «Дід Мороз на справді існує». Спочатку для
дітей  було  організоване  розважальне  шоу  з  конкурсами  і  подарунками  коло  ялинки.  Потім  дітей
запросили на перегляд новорічної вистави. По закінченню програми всі  гуртківці  були нагороджені
солодкими призами. 

27 грудня 2018 для вихованців  Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру було
проведено  свято Нового року «В очікуванні  казки».  Вихованці  отримали листа  від Діда  Мороза,  в
якому діти мали виконати його доручення. На святі діти брали участь у вікторинах, рухливих іграх,
відгадували мелодії з улюблених новорічних мультфільмів, водили хоровод навколо ялинки. В кінці
свята до дітей завітав Дід Мороз, який привітав вихованців з наступаючим святом та подарував солодкі
подарунки.

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді  з  3  по 18 січня  2019
року реалізував свій науково-оздоровчий проект – зимову наукову предметну школу, яка працювала на
базі  структурного підрозділу  –  обласного  дитячо-юнацького оздоровчого  табору  «Еколог»,  що  у  с.
Міські Млини Зіньківського району. 

Цього  року  слухачами  Школи  стали  105  дітей  Полтавської  області:  вихованці  очно-заочної
біологічної  школи,  переможці  та  призери  предметних  олімпіад  природничого  напряму, учні-члени
Малої академії наук України.

Метою  діяльності  Школи  є  задоволення  потреби  учнів  у  додатковій  освіті  з  дисциплін
природничого  циклу, виявлення  та  підтримки  обдарованої  молоді,  підготовки  старшокласників  до
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участі у науково-дослідницьких і експериментальних проектах у системі Малої академії наук України,
задоволення потреб у професійному самовизначенні.  Професійна орієнтація слухачів спрямована на
спеціальності, пов’язані з сільським господарством, медициною, педагогікою та охороною довкілля. 

 Навчальний процес у Школі здійснюється відповідно до навчального плану і навчальних програм
та проходить за такими напрямками:

- систематика та екологія тварин, ботаніка з основами екології;
- загальна біологія та фізіологія людини;
- неорганічна та органічна хімія.
До викладацької діяльності залучені науково-педагогічні працівники Полтавського національного

педагогічного  університету  імені  В.Г.  Короленка,  Полтавської  державної  аграрної  академії,
Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, які мають вчений ступінь та
вчене звання.

Зміст роботи предметної  школи спрямований на поєднання навчання з оздоровчими заходами,
національно-патріотичним  вихованням,  науково-дослідницькою  роботою,  музейною  педагогікою,
зустрічами з учасниками АТО, молодіжними організаціями тощо.

За  час,  що  минув  з  початку  роботи  Школи,  діти  брали  участь  у  пізнавально-розважальних
програмах  «Я  люблю  Україну»,  «Талант  у  кожному  з  нас»,  театралізованій  програмі  «Ніч  перед
Різдвом», спортивному квесті «Ми за здоровий спосіб життя», розважальній програмі «Хлопці проти
дівчат». Мали змогу долучитися до тренінгів від Національної поліції України, обласного молодіжного
центру  та  відвідали  меморіальний  музей-садибу  філософа  і  колекціонера  Опішнянської  кераміки
Леоніда Сморжа.

Разом  з  керівниками  діти  підготували  колядки  та  привітали  місцевих  жителів  з  Різдвом
Христовим.

Всього в області було оздоровлено 2 576 юннатів, що становить  58 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому  числі  550 дітей пільгових категорій,  з  них:  дітей-сиріт  – 7;  дітей,  позбавлених
батьківського піклування – 35; дітей з інвалідністю – 36; дітей учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС –
10; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 173; дітей з групи ризику, девіантної поведінки –
36; талановитих та обдарованих дітей – 253. Охоплено екскурсіями, походами – 1 294.

Рівненська область
У  Рівненській  області  закладами  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  профілю

проведено   оздоровчі  заходи,  якими  охоплено  1830  юннатів.  У  комунальному  позашкільному
навчальному закладі „Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості” Володимирецької районної
ради 25 юннатів здійснили подорож до зимового лісу з метою підгодівлі тварин.  Вихованці Будинку
дитячої та юнацької творчості  Вараської міської ради здійснили екскурсії  до Білоозерського масиву
Володимирецького району з метою вивчення тваринного світу у зимовий період.

 Гуртківці Радивилівського міського Будинку школяра Радивилівської міської ради побували на
зимових екскурсіях до Морозівського лісу Радивилівського району,  до водно-болотних угідь заказника
Лев’ятинське болото  з  метою дослідження швидкості  течії  річки в  зимовий період,  взяли участь  у
Різдвяному вертепі. З вихованцями молодшого шкільного віку проведено ігри на свіжому повітрі.  

Вихованці Екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді ознайомились з
орнітофауною м. Рівного, взяли участь у рухливих іграх, побували на екскурсії до Новобармацького
масиву.  Юні  охоронці  природи  Будинку  дітей  та  молоді  Дубенської  міської  ради  під  час  зимових
канікул  побували  на  екскурсіях  у  Несвицькому  лісі,  де  спостерігали  за  життям  тварин  взимку.
Природолюби стали учасниками екологічного походу  у верхів’я річки Іква,  вели спостереження за
зимуючими птахами Дубенщини. 

Педагогами комунального закладу „Соснівський Центр еколого-натуралістичної та туристсько-
краєзнавчої  творчості”  Березнівської  районної  ради  організовано  екскурсії  до  Надслучанського
ландшафтного регіонального парку, відвідано визначну пам'ятку - дерев'яну церкву Святого Миколая,
1734 року,  що неподалік від села Бистричі. 

Впродовж  зимових  канікул  вихованці  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради брали участь у розвагах біля центральної ялинки, побували на екскурсії до
озера  Басів  Кут  „Водойми  взимку”,  стали  учасниками  бесід  „Профілактика  респіраторних
захворювань”,  „Правила  поведінки  на  льоду”,  „Як   уникнути  шкідливих  звичок”,  „Обережно!
Грип”, ,,Обережність не зашкодить”, ,,У світі природи”., ,,Бережи своє здоров’я”. „Знавці лікарських
рослин”   ділились  рецептами  фіточаїв  „З  бабусиної  скрині”  і  пригощали  ароматними  напоями
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дитячого  кафе  „Ромашка”.  Оздоровленню  560  юннатів  Станції  сприяли  рухливі  ігри,  екскурсії  в
природу. 

Всього в області було оздоровлено 1 830 юннатів, що становить 33 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 1 830 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 3; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 4; дітей з інвалідністю – 15; дітей учасників АТО – 8; дітей з багатодітних
та  малозабезпечених сімей – 146;  дітей з  групи ризику,  девіантної  поведінки – 14;  талановитих та
обдарованих дітей – 1 640. Охоплено екскурсіями, походами – 1 830.

Тернопільська область
В закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування Тернопільської області за

зимовий період 2019 року було оздоровлено 737 вихованців. 
Протягом  зимових  канікул  були  організовані  екскурсії:  до  центральної  Новорічної  ялинки,  в

Український дім «Перемога» на виставку «Дідух – різдвяний дух»,  в садово-паркове господарство, ліс,
ТОЦЕНТУМ.

З  метою  створення  належної  атмосфери  для  цікавого  дозвілля  учнів  на  базі  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді були організовані та проведені:
майстер-класи по виготовленні виробів з природного матеріалу, масові виховні заходи, ігри на свіжому
повітрі,  зустрічі  з  народними  майстрами,  місячник  народознавства  «Калейдоскоп  зимових  свят»,
виставка  -  конкурс  «Замість  ялинки –  зимовий букет»,  операція  «Ялинка»,  еколого  -  етнографічна
експедиція «Звичаї та обряди рідного краю», лижний похід «Стежками ОУН-УПА» Збаразького району,
зустрічі з бійцями та волонтерами АТО.

Всього в області було оздоровлено 737 юннатів, що становить  38 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 491 дитина пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 6; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 8; дітей з інвалідністю – 17; дітей учасників АТО – 13; дітей з багатодітних
та  малозабезпечених сімей – 143;  дітей з  групи ризику,  девіантної  поведінки – 33;  талановитих та
обдарованих дітей – 271. Охоплено екскурсіями, походами – 737.

Харківська область
Відповідно  до  плану  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»

протягом зимового періоду 2018-2019 року педагогічним колективом еколого-натуралістичного відділу
було проведено відпочинок  та оздоровлення  вихованців, а саме: пізнавальні екскурсії  в природу, з
метою фенологічних спостережень та зимового обліку птахів; розважальні заходи до Різдва на свіжому
повітрі;  природоохоронні  масові  заходи  та  акції  –  «Свято зимуючих  птахів»,  «Годівничка;  обласну
виставку  юних  природоохоронців  «Зимовий  вернісаж»,  обласні  виставки-конкурси  «Новорічна
композиція» та «Український сувенір»; цікаві години, майстер-класи, тематичні екскурсії по живому
куточку еколого-натуралістичного відділу у рамках програми «Увійди в природу другом».

Під  час  зимових  канікул  було  організовано  та  проведено  екскурсії  до  музею  «Природа
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» для вихованців пільгового контингенту
–  40  осіб,  60  юннатів  відвідали  новорічну  виставу  «Два  пінгвіни»,  40  юннатів  брали  участь  у
традиційній виставці новорічних композицій «Зимовий вернісаж».

Протягом  зимового  періоду  було  оздоровлено  290  вихованців,  з  них  40  дітей  пільгового
контингенту.  В  рамках  програми  зимового  оздоровлення  було  передбачено  фізичне  і  духовне
оздоровлення, а також розвиток творчих здібностей і талантів юннатів. 

На  високому  рівні  було  організовано   відпочинок  і  оздоровлення  дітей  та  підлітків  на
Балаклійській станції юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області. Відпочинок
поєднувався з різноманітними пізнавальними,  розважальними,  народознавчими,  природоохоронними
масовими  заходами,  що  позитивно  сприяли  гармонійному  духовному,  фізичному  та  емоційному
оздоровленню вихованців. 

Вихованці закладу приймали участь у різноманітних природоохоронних акціях:  «Допоможи
птахам  взимку»,  «Годівничка»,  «Зимовий  облік  птахів»,  «Птах  року»,  «В  об’єктиві  натураліста»,
«Свято зимуючих птахів». 

Вихованці відвідували парки міста, лісові масиви та насадження. Щотижня в приміській зоні,
на околиці лісу, проводили зимовий облік птахів. Це дало дітям можливість глибше, всебічно, системно
вивчати  сезонні  зміни  в  природі,  бачити  взаємозв’язок  явищ  природи.  До  проведення  акцій  були
залучені 540 вихованців.
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Під  час  зимових  канікул  було  організовано  та  проведено  екскурсії  до  зоопарку  та  музею
закладу для вихованців пільгового контингенту – 61 осіб. Група юннатів (18 осіб) мандрували до м.
Харкова, відвідали Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»,
де переглянули новорічну виставу «Два пінгвіни». Також побували на традиційній виставці новорічних
композицій «Зимовий вернісаж». 

Традиційно  проводився  конкурс  «Зимовий  вернісаж»  на  Балаклійській  СЮН,  для  якого
вихованці гуртків з 20 шкіл виготовляли композиції з природного матеріалу – соснових і ялинкових
шишок, каштанів, жолудів, пір’я, сухоцвітів, колосся. До заходу було залучено 141 дитину, виготовлено
38 зимових конкурсних композицій.

Щотижня, з метою посилення імунітету дітей до хвороб, на заняттях гуртків влаштовувалися
«вітамінні дні» – вихованці пригощалися свіжою морквою, яблуками, лимонами. 

Протягом  зимового  періоду  було  оздоровлено  540  вихованці  Балаклійської  станції  юних
натуралістів, з них 61 дітей пільгового контингенту. У рамках програми зимового оздоровлення було
передбачено фізичне і духовне оздоровлення, а також розвиток творчих здібностей і талантів юннатів.

У період зимових канікул (26.12.2018 – 12.01. 2019) на Лозівській станції юних натуралістів
Лозівської міської ради Харківської області були реалізовані різноманітні форми і методи дозвіллєвої
діяльності, пріоритетом яких були розвиток творчих  здібностей і талантів учнів; виховання потреби
спілкування з природою, інтересу до пізнання її законів, вирішення екологічних проблем різного рівня.

 Всього за період зимових канікул заходи відвідало 204 учні  (58 % від загальної  кількості
учнів). Проведено розважально-виховні заходи:

• Вікторина  «Як зустрічають  Новий рік  в  різних  країнах?»  (14  учнів),  керівник  гуртка
Богуславська С.М..;

• Весела година - ігри, загадки біля ялинки (26 учнів), методист Шукалюкова Л.В.
• «Зоологічний калейдоскоп» (20учнів)  (загадки,  цікаві  запитання про тварин),  керівник

гуртка Ірза Н.М.;
• КВК «Флора +фауна» (19 учнів), керівник гуртка Гавриленко Г.В
• «Традиції  українського  народу  щодо  святкування  зимових  свят»  (15  учнів),  керівник

гуртка Богуславська С.М.; 
• Весела година - ігри, загадки біля ялинки (16 учнів), методист Шукалюкова Л.В.
•  Вікторина «Зимуючи птахи» (10 учнів), керівник гуртка Ірза Н.М.;
• Конкурс на кращу колядку та щедрівку, (12 учнів), керівник гуртка Гавриленко Г.В.
• Екологічна гра  «Дивосвіт природи» (11 учнів), керівник гуртка  Богуславська С.М.;
• «Народні зимові обряди та свята» (9 учнів), керівник гуртка Гавриленко Г.В
• КВК «Без верби і калини – нема України» (25 учнів), методист Шукалюкова Л.В.
• «Народна криниця» - народні ігри та розваги біля ялинки  (20 учнів),  керівник гуртка

Ірза Н.М. 
• «Конкурс на кращий зимовий малюнок» (7 учнів), керівник гуртка Богуславська С.М.;
     У період канікул діти відвідували заняття гуртків.  Вихованці  гуртків  «Фітодизайнер»,

«Мистецтво нашого народу», «Юні квітникарі» протягом канікул виготовляли  поробки з природного
матеріалу, різдвяні  листівки,  зимові  букети.  Юннати  гуртків  «Домашні  улюбленці»,  «Юні  охоронці
природи»,  «Юні  акваріумісти»,  «Юні  квітникарі»   доглядали  за  тваринами  біологічного  відділу,
акваріумами,   кімнатними  квітами,  спостерігали  за  зимуючими  птахами,  проводили  досліди  та
спостереження за планом роботи гуртків. Вихованці гуртка «Біологія людини» (керівник Ірза Н.М.) з
вихованцями  гуртка  відвідали  терапевтичне  відділення   центральної  районної  лікарні  з  метою
ознайомлення  з роботою лабораторій та рентгенкабінету. 

Зимовий  відпочинок  та  оздоровлення  вихованців  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Покотилівської  районної ради Харківської  області проходило за планом «Зима 2019» з урахуванням
вікових  особливостей,  потреб,  їх  творчого,  інтелектуального  та  фізичного  потенціалу  і  також
зацікавленості вихованців. 

Вихованці не тільки відпочивали, а й навчалися в зоокуточку та оранжереї, проводили науково-
дослідницьку проектну роботу з вивчення екологічного стану, флори та фауни зникаючих водоймищ
(боліт)  селища  Покотилівска;  готувалися  до  участі  у  Всеукраїнському  турнірі  юних  натуралістів,
розв’язували цікаві завдання та придумували їх нестандартне рішення; брали участь у екскурсіях по
екологічній стежці. 

З вихованцями проводились різноманітні заходи:
- майстерня з виготовлення новорічних композицій;
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- майстер-клас «Вироби з солоного тіста»;
- засідання дитячого юннатівського екологічного парламенту;

- біологічні вікторини, екологічні ігри, конкурси;
- догляд за своїми улюбленими тваринами живого куточка; 
- догляд за квітами в оранжереї;
- екскурсійні програми до центру реабілітації  рукокрилих Фельдман Екопарку та годування

кажанів;
- виховний захід для юннатів – свято «День зимуючих птахів»

Всього в області було оздоровлено 1 352 юннати, що становить  46,6 %  від загальної кількості
вихованців.  У тому числі 550 дітей пільгових категорій,  з них: дітей-сиріт – 13; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 11; дітей з інвалідністю – 30; дітей учасників АТО – 8; дітей учасників
ліквідації наслідків на ЧАЕС – 5; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 172; талановитих та
обдарованих дітей – 311. Охоплено екскурсіями, походами – 880.
    

Херсонська область
Зимовою відпочинково-оздоровчою кампанією дітей 2018-2019 навчального року, проведеною

на  базі  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської  обласної  ради охоплено 375 дітей,  що складає  82% від загальної  кількості  вихованців
(всього у закладі 462 вихованці).

Для учнів проведено:  День  святого  Миколая,  Новорічний карнавал,  походи до Херсонського
театру ім. М. Куліша, «День водно-болотних угідь», Свято «Хліб очима дітей», «День Антарктиди»,
конференцію «Допоможемо зимуючим птахам». Загалом, в даних заходах задіяні 360 дітей.

Впродовж  зимових  канікул  (з  28.12  2018  р.  по  13.01.2019  року)  15  учнів  міста  Херсона  та
гуртківців Центру відвідували профільний табір закладу: екологічний майданчик «Сніговичок», який
працював за окремим планом. 

Організовано: спостереження і підгодівля зимуючих птахів «Свій край – кожній пташині рай»,
спостереження та догляд за тваринами живого куточка; екологічні конкурси та вікторини: «Загадкове
життя  домашніх  улюбленців»,  «Зимова  круговерть»,  складання  оповідання  «Зі  щоденника  моєї
тваринки»,  конкурс-змагання  «Птахи  взимку»;  практичні  роботи:  «Висівання  насіння  квіткових  з
метою одержання розсади», конкурс юних художників «Натхнення зимовою природою»; майстер-класи
по виготовленню флористичних новорічних композицій, «сніжинок» з паперу, Різдвяних янголів, масок
тварин; розважальні заходи: спортивна гра «Зимонька-зима», «Кулінарне шоу».

Для  учасників  табору  проведені  екскурсії  за  темами:  «Тварини  живого  куточку»,  «Кімнатні
рослини теплиці», «Історія хліба», «Рослини взимку».

Загалом,  охоплено  такі  соціальні  категорії  дітей:  діти-сироти  (3  дитини),  позбавлені
батьківського піклування (4), з багатодітних та малозабезпечених дітей (24), з групи ризику, девіантної
поведінки (15), талановиті та обдаровані (12).

Під час шкільних зимових канікул станцією юних натуралістів Новокаховської міської ради було
організовано роботу дитячого майданчику відпочинку «Сніговичок». Охоплено 37 учнів, це 15% від
загальної кількості юннатів (всього 243 вихованців) з них 9 - дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей, 3 – талановитих та обдарованих.

Проведено  новорічну  операцію  «Попелюшка»,  різдвяні  майстерні  «Снігуронька»  по
виготовленню різдвяних листівок та подарунків, екскурсію екологічною стежкою; бібліотечні години:
«Природа взимку», читання різдвяних легенд, розучування різдвяних колядок та щедрівок; конкурси
малюнків «Зимонька-Снігуронька», «Новорічний ерудит»; «Зимова казка»; трудовий десант «Завжди
чисто»,  практичну  роботу  по  виготовленню  годівничок,  участь  у  акції  «Допоможемо  зимуючим
птахам».

На зимових канікулах гуртківці Новотроїцької райСЮН взяли участь в заходах по вивченню,
охороні та привабленні зимуючих птахів. В рамках обласної акції «Допоможемо зимуючим птахам»
виготовили та розвісили 30 годівничок для птахів, провели брейн-ринг «Зимуючі птахи села», конкурс
малюнків та фоторобіт «Моя улюблена зимуюча пташка».

Організовані  проведення  колядок  та  щедрівок,  виготовлення  подарунків  воїнам-захисникам
Батьківщини.

Загалом, відпочинковою кампанією охоплено 20 вихованців, що складає 9% з загальної кількості
вихованців (всього 220), з них – 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 – дитина учасника
АТО, 6 – дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 2 – талановитих та обдарованих.
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З  метою  змістовного  дозвілля  та  оздоровлення  вихованців  Генічеської  райСЮН  протягом
зимового періоду 2018-2019 навчального року в закладі проведено: 
1. Екскурсії по косі Арабатська Стрілка – 22 чол.
2.  Екскурсії  по  екологічній  стежці  (райСЮН  -  дендропарк  санаторної  школи  -  парк  відпочинку
м. Генічеськ) - 47 чол.
3. Пішохідну екскурсію по м. Генічеськ, до протоки Промоїна - 45 чол.
3. Екскурсії до Національного музею –заповідника «Хортиця» - 36 чол.
4. Заняття на природі (за розкладом).
5. Рухливі ігри на свіжому повітрі.

З 305 вихованців закладу оздоровлено 150, що складає 50% з загальної кількості дітей, з них: 2 –
діти-сироти, 3 – позбавлені батьківського піклування, 1 – дитина-інвалід, 3 – дітей учасників АТО, 22 –
діти, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 11 - талановитих та обдарованих вихованців.

Впродовж звітного  періоду,  на базі  Каховської  міськСЮН, масовими заходами охоплено 225
школярів, що складає 40% від загальної кількості вихованців (всього у закладі 303 дитини).

Проведено  майстер-клас  по  виготовленню  еко-годівничок  «Допоможи  пташині  у  скрутну
годину», операцію «Годівничка» (розвішування годівничок на території СЮН та яслах садку «Іскорка),
екскурсії до човнової станції, до водосховища («Зимові спостереження за птахами на водоймах»), до
Дендропарку  м.  Каховка  (ознайомлення  з  видовим  складом  дерев  і  чагарників),  «Художній  салон
зимуючих  птахів»  (малювання  зимуючих  птахів  нашої  місцевості),  «Стоп  булінг»  (перегляд  і
обговорення фільмів), перегляд анімаційних фільмів «Різдвяний мульт-марафон». 

У екскурсіях та походах взяли участь 184 дитини.
Задіяні  такі  категорії  дітей діти-сироти – 1 чоловік,  діти інваліди – 1, діти з багатодітних та

малозабезпечених сімей – 17, діти з групи ризику – 3, талановиті та обдаровані – 2.
Зимову  відпочинково-оздоровчу  експедиційну  кампанію  проведено  в  гуртках  еколого-

натуралістичного профілю КЗ «Центр позашкільної освіти» Голопристанської районної ради. 
Організовано похід до зимового лісу с.  Новозбур´ївськи,  екскурсію до місцевих водойми (р.

Конка), екскурсію до соснового лісу Кардашинського лісгоспу «Наша екологічна стежина», еколого-
дослідницьку експедицію 

«Заповідними стежками Буркутів». 
У заходах взяли участь 105 вихованців,  з них: дітей-сиріт – 3, дітей,  позбавлених батьківського

піклування -2, дітей з багатодітних та малозабезпечених дітей – 10.
Загалом, в зимовій кампанії зимового дозвілля та оздоровлення в системі позашкільної освіти

еколого-натуралістичного  профілю  Херсонської  області  охоплено  912  дитини,  що  складає  56%  з
загальної  кількості  (1638)  вихованців.  З  них  дітей  сиріт  –  9,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування – 12, дітей з інвалідністю – 2, Дітей учасників АТО – 6, З багатодітних та малозабезпечених
сімей – 88. з групи ризику -18, талановитих та обдарованих — 30.

У походах, екскурсіях, експедиціях взяли участь 609 дітей.
Всього в області було оздоровлено 912 юннатів, що становить  56 %  від загальної кількості

вихованців.  У тому  числі  165 дітей пільгових категорій,  з  них:  дітей-сиріт  – 9;  дітей,  позбавлених
батьківського піклування – 12; дітей з інвалідністю – 2; дітей учасників АТО – 6; дітей з багатодітних
та  малозабезпечених  сімей  –  88;  дітей  з  групи  ризику,  девіантної  поведінки  –  18;  талановитих  та
обдарованих дітей – 13.
    Оздоровлено юннатів:
 в профільних таборах – 15;
 охоплено екскурсіями, походами – 609.

Хмельницька область
В період зимових канікул 2018-2019 н.р., у позашкільних закладах еколого-натуралістичного

спрямування  Хмельницької  області  було  організовано  оздоровлення  вихованців  еколого-
натуралістичних гуртків. 

Організовано  пройшли  зимові  канікули  у  юннатів  на  базі  Дунаєвецької  станції  юних
натуралістів. Особливо пізнавальною для юннатів була вікторина «Їх треба зберегти!», під час якої було
перевірено знання юннатів про червонокнижні рослини Дунаєвеччини.

 На патріотичній ноті пройшов конкурс малюнків «Ми діти твої Україно», в ході якого юннати
піднімали питання встановлення і збереження миру на нашій землі, єдності і неподільності України як
держави. 
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Під  час  зимових  канікул  юні  натуралісти  Дунаєвець  взяли  участь  у  конкурсі  стінгазет
«Збережімо Землю для нащадків!». Більшість питань, які висвітлювались у стіннівках, присвячувались
тематиці екології та здоров’я природи і людини, зокрема: забруднення річок,  робота АЕС, сортування
сміття, утилізація відходів і їх вплив на наше здоров’я. 

Краєзнавчі  походи,  спортивно-масові  заходи:  «Екологічний  квест  «Люби  і  знай  свій  рідний
край», «Стежками рідного краю», майстер-класи з виготовлення народних іграшок, вікторини «Казкова
зима»,  «Без  води  нема  життя»,  турнір  «Знавці  природи»,  екологічні  ігри  «Подорож з  лікарськими
рослинами», «Світ в твоїх руках», похід до Новорічної ялинки, екологічні акції «годівничка», участь в
операціях  «Ополонка»,  «Зимовий облік  птахів» -  ці  змістовні,  пізнавальні  природоохоронні  заходи
стали традиційними під час зимового оздоровлення юннатів Кам’янець-Подільського ПНВО.

Також у закладі було проведено новорічне свято «Зустріч зими». Цей святковий захід розпочався
пізнавальною «Новорічною вікториною», веселими іграми, конкурсами, а на завершення усі бажаючі
побували  на  майстер-класі  з  виготовлення  новорічних  іграшок. Ще  цілий  ряд  масових  заходів
проводили  педагоги  Камянець-Подільського  ПНВО  зі  своїми  вихованцями  під  час  зимового
оздоровлення юннатів. 

Під  час  зимових  канікул  усі  вихованці  гуртків  Славутського  дитячо-юнацького  центру
туристичної  та  екологічної  роботи  були  охоплені  різними  екскурсіями,  конкурсами,  вікторинами,
іграми. 

Для гуртківців закладу було проведено ряд заходів: 
● екскурсії-спостереження в зимовий парк, ліс; 
● природоохоронні акції «Годівничка», «Відкрий тваринам своє серце»; 
● творчі майстерні з виготовлення новорічно-різдвяних подарунків, сувенірів; 
● гра-подорож «Юний слідопит»; 
● екологічне свято «День зимуючих птахів»; 
● розважально-конкурсні ігри «Пригоди в зимовому лісі», «Зимові розваги»; 
● рухливі зимові ігри на свіжому повітрі. 

Гуртківці зацікавлено відвідували заходи, на яких мали змогу дізнатися багато нового й цікавого
про зимову пору року, життя тварин і птахів взимку, новорічні та різдвяні свята. 

Під  час  зимових  канікул  усі  вихованці  гуртків  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  були  охоплені  різними  екскурсіями,  конкурсами,
вікторинами, іграми. 

Для гуртківців центру було проведено ряд заходів: 
● майстер-клас по виготовленню новорічної іграшки; 
● майстер-клас по виготовленню різдвяних пряників; 
● екскурсії-спостереження в зимовий парк; 
● вікторина «В гостях у природи»; 
● гра-подорож «Зимові таємниці лісу»; 
● гра-вікторина «Коляда»; 
● конкурс «Природолюби»; 
● вікторина «Зимова казка»; 
● рухливі зимові ігри на свіжому повітрі. 

Гуртківці відвідували ряд заходів, під час проведення яких мали змогу дізнатися багато цікавого
та нового про зиму, зимові свята, традиції і обряди. 

Традицією  у  позашкільному  закладі  стало  щорічне  проведення  природоохоронної  акції
«Годівничка», яка запроваджена Всеукраїнським товариством охорони птахів.  Мета акції  - залучити
молодь до підтримки птахів у нелегкий зимовий період, коли пернаті страждають від холоду і голоду. 

Для  зимового  оздоровлення  юннатів  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  педагогами  закладу  було  проведено  ряд  еколого-натуралістичних  й
природоохоронних заходів. Для дітей було організовано і проведено еколого-краєзнавчі екскурсії до м.
Кам’янець-Подільського та Меджибожа під час яких діти познайомились з історичним минулим свого
краю, побували у музеї голодомору, краєзнавчому музеї, відвідали українську православну церкву, що
діє на території замку. 

Також з вихованцями було проведено ігри й розваги на свіжому повітрі,  дитячі  новорічні  та
різдвяні ранки, творчі конкурси, походи до Новорічної ялинки, екскурсії в природу. 
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Цікаво пройшли у Хмельницькому ОЕНЦУМ дитячі ранки з нагоди святкування «Андріївських
вечорниць» і  Святого Миколая. Діти виступали за змістовно підготовленими сценаріями,  власноруч
виготовляли костюми, підготували й провели цікаві конкурси, читали вірші та власні твори. 

Організовано і змістовно пройшли у закладі дитячі Новорічні ранки, за активну участь у яких
юннати отримали цінні подарунки. 

Протягом  зимових  канікул  юннати  Хмельницького  обласного  ЕНЦУМ  взяли  участь  в  акції
«Годівничка»  та  зимовому  обліку  птахів,  цікавим  для  дітей  були  екскурсії  до  міської  Новорічної
ялинки, на різноманітні тематичні виставки і до музеїв міста. Особливо запам’яталась дітям екскурсія
на виставку метеликів, що була представлена київськими краєзнавцями.

Всього в області було оздоровлено 3 066 юннатів, що становить 87,7 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 2 227 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 13; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 14; дітей з інвалідністю – 31; дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей – 213; талановитих та обдарованих дітей – 1 956. Охоплено екскурсіями, походами – 1 000.

Черкаська область
Змістовними,  цікавими і  різноманітними  у 2018-2019 навчальному році пройшли новорічні та

різдвяні  свята  з  масовими розважальними  заходами  (свята,  вечори,  інтелектуальні  ігри,  вікторини,
конкурси тощо).  Це сприяло інтелектуальному,  духовному,  моральному, естетичному,  екологічному
розвиткові  дітей  та  учнівської  молоді.  Цікаву  форму  дозвілля  запропонував  обласний  Центр  –
новорічне свято для вихованців гуртків різного профілю, на яке були запрошені  діти з обмеженими
можливостями  (разом  50  осіб).  При  цьому  мали  місце:  обмін  досвідом,  цікавими  екологічними
новинами та проведення вікторин з еколого-природничої тематики.

Черкаська районна станція юних натуралістів
Протягом канікул вихованці станції юних натуралістів мали змогу провести тематичні екскурсії:

до лісу, до лісництва, на пасіку.
Виготовлялись новорічні сувеніри, пройшов чемпіонат з настільного тенісу, змагання із в'язання

вузлів та топографії.
Всього проведено: 28 заходів (7 екскурсій) і охоплено 440 вихованців.

Комунальний заклад «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»

Для вихованців Центру були проведені екскурсії по місту,  вікторини, конкурси, «Брейн-ринги»,
гра «Що? Де? Коли?». 

Всього проведено: 10 заходів і охоплено 35 юннатів.
Уманський міський Центр еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді

Під час зимових канікул вихованці подорожували в країну аранжування (складання різдвяних
композицій),  провели  свято  цілющого  чаю.  Відновили  новорічні  традиції  та  звичаї  народів  Світу,
запрошували до себе  на  вечорниці.  Провели засідання  клубу  «Молодь  за  здоровий спосіб  життя».
Всього проведено: 15 заходів (2 екскурсії) і охоплено 140 дітей.

Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»

Під час новорічно-різдвяних свят на базі КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми  Черкаської  обласної  ради»  був  проведений  круглий  стіл  для  керівників  гуртків  еколога-
натуралістичного  та  художньо-  естетичного  напрямків,  під  час  якого  були  підведенні  підсумки
навчального процесу за І півріччя та запланована робота по участі вихованців у масових заходах у 2019
році.

Було  проведено  свято  «Новорічна  феєрія»,  під  час  якого  вихованці  гуртків  мали  змогу
презентувати  свою  новорічну  команду  та  новорічне  привітання.  На  свято  були  запрошені  діти  з
обмеженими  можливостями.  Для  юних натуралістів  були  проведені  новорічні  вікторини,  конкурси,
жарти, а також майстер клас з витинанки. По закінченню вихованці співали «Колядки» та отримали
солодкі  призи.  Всього  проведено:  11  заходів  (4  екскурсії)  і  охоплено  385  вихованців.  Отже,  в
позашкільних закладах Черкаської області під час проведення новорічних та різдвяних свят зимових
канікул було охоплено 2  473 вихованці.

Всього в області було оздоровлено 1 000 юннатів, що становить  40 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 592 дитини пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 7; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 3; дітей з інвалідністю – 16; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей
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–  138;  дітей  з  групи  ризику,  девіантної  поведінки  –  1;  талановитих  та  обдарованих  дітей  –  427.
Охоплено екскурсіями, походами – 1 000.

Чернівецька область
Низку  масових  заходів  було  проведено  під  час  зимового  оздоровлення  протягом  2018-2019

навчального року комунальним закладом Чернівецький ОЦЕНТУМ. 
З  20.12.2018  по  20.01.2019  Центр  провів  обласний  заочний  етап  Всеукраїнського  конкурсу

«Український  сувенір».  В  заході  прийняли  участь  150  учасників.  Найкраще  виконані  роботи  були
відправлені в Національний еколого-натуралістичний центр в м. Київ. 

З  метою  виховання  національно-свідомого  громадянина  на  багатовікових  традиціях
буковинського  народу,  формування  екологічної,  естетичної,  трудової  культури  учнівської  молоді,  з
20.12.2018  по  20.01.2019  проводилася  обласна  традиційна  новорічно-різдвяна  виставка  «Новорічна
композиція» на базі Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Протягом місяця учні, батьки, усі
бажаючі  мали  можливість  відвідати  виставку  і  насолодитися  творчістю,  вмінням  дітей.  У виставці
прийняли участь понад 400 робіт вихованців закладів освіти області, міст Чернівці, Новодністровськ,
об'єднаних  територіальних  громад.  Експонати,  представлені  на  виставку,  вразили  високою
майстерністю  виконання,  вмілим  використанням  народних  та  сучасних  традицій  виготовлення
новорічно-різдвяних  атрибутів.  Особливо  цікавими  були  роботи  гуртків  Новоселицького,
Путильського, Кіцманського, Сокирянського, Глибоцького будинків дитячої творчості, закладів освіти
міста  Чернівців  та  Сторожинецького  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.
Роботи, визнані журі кращими,  надіслані в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді для участі у Всеукраїнській традиційній новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція». 

Під  час  зимових канікул  педагогами  і  вихованцями  закладу,  обдарованими та  талановитими
дітьми, проведено пізнавальну екскурсію до фортеці у м. Кам’янець-Подільський. 

13.12.2018  та  19.12.2018  для  гуртківців  закладу  було  проведено  свята  «В  гості  до  святого
Миколая» для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Діти розгадували загадки, розповідали
вірші, які прославляють святого Миколая, активно приймали участь у різноманітних іграх. Найбільше
вихованцям  сподобався  «Конкурс  протилежностей  «Добро  і  зло»  та  розповіді  про  життя  святого
угодника. Свято завершилося чаюванням та піснею «Ой, хто, хто Миколая любить». 

05.01.2019 р. відбулося свято «Пташина ялинка». Під час вікторин, які проводили представники
учнівського парламенту,  відгадуючи назви зимуючих пташок,  команди виборювали право розвісити
якнайбільшу кількість годівничок на території центру. Згідно сценарію, для юннатів було проведено
різноманітні  конкурси,  ігри  та  вікторини  (гра  «Впізнай  птаха  за  описом»,  гра  «Зимуючі  перелітні
птахи»,  вікторина  «Зимуючі  птахи»).  Учасники  акції  також оглянули  виставку  новорічно-різдвяних
композицій. На завершення учнів чекав сюрприз: подарунки та солодкий стіл. В заході було задіяно
біля 50 дітей. 

14.12.2018р.  за  активної  участі  учнівського  самоврядування  відбулось  свято  для  вихованців
об’єднань  Центру  середнього  та  старшого  віку  «Новорічний  калейдоскоп»,  в  якому  було  залучено
близько  60  дітей.  Сценарієм  заходу  було  передбачено  казкове  дійство,  підготовлене  вихованцями
гуртків  «Основи  фенології»,  «Природа,  фантазія,  творчість»,  «Здоровим  бути  модно»  та  ін.  Також
проводились цікаві конкурси, тематичні вікторини, розважальні ігри тощо. 

З 18 по 25 січня, за ініціативи юннатівського парламенту, з метою підтримки зимуючих птахів
регіону, проведено великий зимовий облік пташок, в рамках якого здійснили природоохоронну акцію
«Підгодуй пташку взимку». 

У зимовий період в гуртках КЗ ЧОЦЕНТУМ було проведено виховні бесіди з дітьми на тему:
«Різдвяні звичаї і традиції українського народу», «Історичні витоки святкування Нового року», «День
соборності». 

Також для вихованців центру, згідно планів гурткової роботи, проводились екскурсії  з метою
вивчення  сезонних  зимових  змін  у  природі,  підгодівлі  тварин  у  парках  ім.  Т.  Г.  Шевченка  та
Жовтневому, заказнику Цецино (понад 200 дітей). 

Цікавими та різноманітними були заходи для вихованців Чернівецького міського ЦЕНТУМ під
час зимових канікул 2018-2019 навчального року. З метою належної організації дозвілля школярів міста
Чернівців, організованого проведення зимових канікул, новорічних і різдвяних свят в міському центрі
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з вихованцями закладу було проведено наступні
заходи: 
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Напередодні свята Різдва Христового 03.01.2019 р.  педагоги закладу провели для вихованців
гуртків  «Рослинні  обереги  України»,  «Природа  рідного  краю»,  «Юні  охоронці»,  «Екологічна
майстерня»  майстер-клас  з  виготовлення  Різдвяного  віночка.  Організовано  «Екологічний  кінозал».
Вихованці  гуртків  «Планета  «Еко»,  «Юні  квітникарі»,  «Основи генетики»  та  «Екологи-краєзнавці»
переглянули цікавий пізнавальний фільм «На пластиковій голці». 

Святом  для  вихованців  гуртка  «Рослинні  обереги  України»  стало  відвідування  новорічної
вистави  «Хай  буде  свято  Новий  рік»  в  міському  палаці  дітей  та  юнацтва  та  новорічно-різдвяні
посиденьки в Центральному палаці культури і мистецтв м. Чернівці. 

Продовжити  формувати  поняття  «птахи»  та  дати  уявлення  про  зимуючих  птахів  і  їх  життя
взимку,  ознайомити вихованців із  зимуючими птахами своєї місцевості  та розширити уявлення про
заходи по охороні птахів взимку педагоги МЦЕНТУМ мали можливість, організувавши ряд екскурсій
10-11.01.2019р. «Чорторийська популяція лебедів-шипунів» в с.Чортория Кіцманського району. 

Під час екологічного квесту «Знайди різдвяний скарб», що відбувся на базі закладу вихованці
гуртків мали змогу не лише пізнати природу, а й весело та активно провести свій час. Діти розділилися
на три команди. Їхньою метою було знайти та виконати всі завдання на заданому маршруті й дістатися
до  фінішу.  Поставлені  перед  командами  завдання  сприяли  розширенню  та  закріпленню  знань
вихованців ЄК, а також розвивали вміння дітей працювати в команді й допомагати один одному. Метою
квесту було показати значення природи в нашому житті, привернути увагу учнів до проблем екології та
прищепити їм дбайливе ставлення до природи. 

Вихованці гуртків «Людина і довкілля» та «Екологи- краєзнавці» взяли участь у майстер-класі з
виготовлення агітаційних листівок «Збережемо первоцвіти!», «Збережемо водні ресурси краю!». 

А для духовного збагачення юні вихованці гуртків «Природа рідного краю» відвідали жіночий
монастир «Аннина гора», що в м. Вашківці Вижницького району, де мали змогу побачити архітектурні
будівлі храму та його околиці. 

25 січня 2019р. гуртківці оздоровилися по-справжньому в гірськолижно-туристичному курорті
«Мигове». Діти активно відпочили, покаталися на ковзанах, сноутюбах та випробували свої сили на
Пролазі. 

Низку цікавих заходів було проведено для гуртківців Заставнівського еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Чернівецької області під час зимових канікул 2018-2019 навчального року: 

Екотурнір «Знавці зимового лісу». 
Екскурсії з метою підгодівлі птахів під гаслом «Допоможи пташці радіти зимі». 
Взяли участь у Великому зимовому обліку птахів. 
Гуртківці стали учасниками новорічної гри «Маланка». 
Конкурс «Малюнок для воїна АТО» (малюнки передали волонтерам). 
Для  гуртківців  Сторожинецького  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської  молоді  Чернівецької  області  в  рамках  заходів,  передбачених  на  новорічно-різдвяні  свята
було проведено:  Екскурсії  до зимового лісу,  до річки Малий Сірет в с.  Банилів-Підгірний та Стара
Жадова; 

Екскурсії до парку, дендропарку м. Сторожинець; 
Конкурси на кращу «сіянку» - вітання з Новим роком; 
Конкурс маланок; 
Рухливі ігри на свіжому повітрі; 
Походи стежками рідного села Банилів-Підгірний ; 
Похід "Банилово-Підгрнівська гімназія - урочище Каміння"; 
Свято «Пташина ялинка», екскурсія в сад, підгодівля пташок; 
Новорічно-Різдвяні традиції - конкурс колядок та щедрівок; 
Екскурсія до Новорічної ялинки та виставки новорічних композицій м. Сторожинець; 
Екскурсія до зимової річки Сірет м. Сторожинець; 
Екскурсія до шкільного музею (с. Стара Жадова). 
Ряд  вихованців  спільно  з  батьками  та  класними  керівниками  взяли  участь  в  організованих

поїздках  до  Чернівецького  обласного  драмтеатру  імені  Ольги  Кобилянської,  обласної  ялинки,  на
туристичну базу відпочинку «Мигове». 

Здорове  підростаюче  покоління  –  національне  багатство  кожної  країни.  Тож,  забезпечення
якісного  оздоровлення  та  відпочинку  чернівецьких  дітей,  як  важлива  складова  повноцінного  і
здорового  розвитку,  є  одним  із  головних  завдань  мережі  закладів  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного спрямування Чернівеччини. Вважаємо, що проведення оздоровчо-дозвіллєвих заходів
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протягом  зимових  канікул  2018-2019  навчального  року  сприяло  підвищенню  рівня  культури
спілкування дітей Чернівецької області, інтелектуальному розвитку, вихованню моральних, етичних та
естетичних якостей особистості.

Всього в області було оздоровлено 2 688 юннатів, що становить  86,9 %  від загальної кількості
вихованців. У тому числі 824 дитини пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 7; дітей, позбавлених
батьківського піклування – 12; дітей з інвалідністю – 14; дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей – 436; дітей з групи ризику, девіантної поведінки – 4; талановитих та обдарованих дітей – 351.
Охоплено екскурсіями, походами – 2 688.

Чернігівська область
Всього в області під час проведення новорічних і різдвяних свят, зимових канікул 2018-2019 н.р.

організованими формами відпочинку (участь в екологічній операції «Синичка», участь в екологічній
операції «Ялинка», практичні роботи по догляду за кімнатними рослинами, засідання в клубі «Квіти
України»  «Ліки  на  підвіконні»,  творча  майстерня  «Майстерня  Діда  Мороза»,  творча  майстерня
«Новорічні фантазії», новорічна інтелектуально-розважальна гра «Метелиця закружляла!», засідання в
клубі  «Сімейне  коло»  «Морозе,  морозе,  іди  до  нас  кутю  їсти»,  проведення  обласної  виставки
«Новорічна композиція») було охоплено 443 юннати, що становить 49,22 %  від загальної кількості
вихованців.  У  тому  числі  99  дітей  пільгових  категорій,  з  них:  дітей-сиріт  –  6;  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  –  8;  дітей  з  інвалідністю  –  4;  дітей  учасників  АТО  –  6;  талановитих  та
обдарованих дітей – 75. Охоплено екскурсіями, походами – 194.

У  період  зимових  канікул   в  системі  закладів  позашкільної  освіти  України  еколого-
натуралістичного напряму, за неповними даними, за виключенням Закарпатської, Київської, Сумської,
Івано-Франківської та Луганської областей, було оздоровлено юннатів у загальній кількості – 35 970. У
тому числі 15 930 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 242; дітей, позбавлених батьківського
піклування – 259; дітей з інвалідністю – 370; дітей учасників АТО – 186; дітей учасників ліквідації
наслідків на ЧАЕС – 28; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 5 080; дітей з групи ризику,
девіантної поведінки – 207; талановитих та обдарованих дітей – 9 558.
    Оздоровлено юннатів:
• в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах – 36;
• в таборах денного перебування – 572;
• в профільних таборах – 15;
• охоплено екскурсіями, походами – 24 625.

       Підбиваючи підсумки організації  відпочинку  дітей  під  час  літніх   канікул,  зазначаю,  що всі
заклади  позашкільної  освіти  України  еколого-натуралістичного  профілю  (без  врахування  даних
Закарпатської, Київської, Сумської, Івано-Франківської та Луганської областей) працювали з великим
навантаженням та великою відповідальністю за свою справу.

З вдячністю за проведену роботу                            

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор  В.В. Вербицький
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