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“28” квітня 2020 р.     
 

Інформація щодо проведення зимових відпочинково-оздоровчих, експедиційних 

кампаній дітей та учнівської молоді в системі позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю за 2020 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 2020 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 159 новорічно-різдвяних, навчально-розважальних, 

еколого-натуралістичних, народознавчих заходів. 

Новорічні заходи на обласній СЮН розпочалися 09 грудня. Проведено цикл 

новорічних та доброчинних майстерень для гуртківців, в тому числі з дітьми з 

особливими потребами, для студентів коледжів, а також у Вінницькому клінічному 

госпіталі ветеранів війни та для членів сімей воїнів ООС. В рамках традиційного 

доброчинного проекту «Святий Миколай, до нас завітай» були проведені конкурсні 

святкові програми із подарунками від юннатів для дітей з інвалідністю у ДНЗ № 24 та 

Стрижавському будинку-інтернаті.   

Благодійні новорічні свята проведені для 137 дітей з малозабезпечених, 

неповних, багатодітних сімей мікрорайону «Корея», 46 дітей з родин воїнів ООС. 

Святкові новорічні програми відвідали 329 дітей. 

 Крім цього в закладі проведено: 

виставки-конкурси новорічних букетів і композицій, природоохоронних листівок в 

рамках природоохоронної операції «Збережемо зелену красуню»; 

доброчинна зустріч «Щасливе новоріччя» у притулку «Добро»; 

майстер-класи «Ялинка для звірят», «Виготовлення різдвяної листівки», «Тендітна 

сніжинка», «Виготовлення різдвяної композиції», «Виготовлення символу 2020 року – 

білого Пацюка» та інші; 

новорічні ігротеки; 

пізнавально-розважальна програма «Різдвяна казка»; 

вікторини «Таємниці акваріумного світу», «Рослини-різдвянники», «Рослини взимку»; 

оздоровчо-розважальні програми на свіжому повітрі; 

проведено 57 оздоровчо-пізнавальних екскурсій в природу та до новорічної ялинки 

міста; 
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зустрічі з учасниками ООС у військовому госпіталі. Гуртківцями були зібрані солодкі 

подарунки, теплі речі. 

Всього в ході новорічних канікул в закладі оздоровлено 2085 дітей та підлітків. 

Ансамбль народної музики «Дударики» та вихованці гуртка «Народна творчість 

Поділля» виступили з новорічно-різдвяною вітальною програмою перед гуртківцями 

та працівниками обласної СЮН,  Вінницькому клінічному госпіталі ветеранів війни, 

міськвиконкому та облдержадміністрації. 

Тульчинська станція юних натуралістів Тульчинської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата Місце 

проведення 

Відповідальні 

1. Проведення І етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

«Новорічна 

композиція» 

З  13.12. ТСЮН Мазур М.Л., 

Керівники гуртків 

2. Проведення І етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу 

«Український сувенір» 

З   13.12. ТСЮН Мазур М.Л., 

Керівники гуртків 

3. Майстерня Діда 

Мороза 

З  10.12. ТСЮН Українець О.В. 

Керівники гуртків 

4. Конкурс плакатів                      

«Збережемо зелену 

красуню» 

З 18.12. ТСЮН Українець О.В. 

Керівники гуртків 

5. Участь вихованців у 

запаленні міської 

Ялинки 

19.12.  Керівники гуртків 

6. Участь вихованців у 

святі, присвяченому 

Дню Святого Миколая 

19.12. БДЮ Керівники гуртків 

7. Операція « Годівничка» Грудень ТСЮН Керівники гуртків. 

8. Конкурс на краще 

оформлення кабінетів 

До 30.12. ТСЮН Керівники гуртків 

9. Виготовлення 

Новорічних листівок 

До 30.12. ТСЮН Керівники гуртків 

10. Майстер-клас. 

Виготовлення 

об»ємних сніжинок 

23.12. ТСЮН Братунь Н.Й. 

11. Виготовлення виробів з 

природного матеріалу 

02.01. ТСЮН Українець О.В. 

12. Конкурс малюнку 

«Зимовий пейзаж» 

03.01. ТСЮН Мазур Л.В. 

13. Мешканці живого 

куточка ТСЮН. Умови 

08.01. ТСЮН Івасюк О.М. 
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утримання. 

14. Народні прикмети: 

передбачення  погоди. 

09.01. ТСЮН Франчук В.В. 

15. Вічнозелені рослини та 

їх пристосування до 

зими. 

10.01 ТСЮН Мазур М.Л. 

 

РКПНУ «Станція юннатів» Хмільницької районної ради 

 Відповідно до Закону України « Про оздоровлення та відпочинок» та 

запланованих тематичних заходів у період зимових канікул в районній  комунальній 

позашкільній навчальній установі «Станція юннатів» було проведено організований 

відпочинок і оздоровлення учнівської молоді у поєднанні з різноманітними 

пізнавальними, розважальними, народознавчими, природоохоронними масовими 

заходами, які позитивно сприяли гармонійному та емоційному оздоровленню 

вихованців. 

 Для 308 вихованців закладу було проведено 12 масових заходів, серед них 

«Новій рік крокує світом», « Зустрічаємо Різдво»,  « На Меланки та Василя»; майстер 

класи- Майстерня Діда Мороза, « Виготовлення сувеніру « символ року»», 

виготовлення новорічного вінка, різдвяної листівки, різдвяної родинної  свічки; ігрові 

програми – турнір допитливих «Найрозумніший», «Новорічний ігроленд», «Юний 

слідопит», «Витівки Снігової королеви» ; виставки – малюнків «Новорічні фантазії», 

новорічних композицій та іграшок . 

 186 вихованців разом з керівниками гуртків провели зимові екскурсії з метою 

спостереження за тваринним і рослинним  світом взимку, взяли активну участь в таких 

акціях, як« Підгодуй птаха взимку», « Великий зимовий облік птахів». У рамках акції 

діти виготовляли годівнички, розвішували їх на територіях навчальних закладів, 

заготовляли корми для зимуючих птахів. На завершення зимових канікул у 

приміщенні Станції юннатів було проведено святковий концерт «Згадаємо все», були 

запрошені батьки і рідні вихованців. 

Бершадська станція юних натуралістів   

 

 Відповідно до річного плану роботи закладу під час зимових шкільних канікул  з 

вихованцями проведено тематичні оздоровчо-пізнавальні екскурсії в природу, а саме: 

- гурток «Цікава зоологія» (14 вихованців) - «Підгодівля тварин взимку», 

- гурток «Юні лісівники» (15 вихованців) – «Спостереження за рослинним і тваринним 

світом в аномально теплу зиму», 

- гурток «Юні друзі природи» (20 вихованців) – «Розпізнавання порід дерев у 

безлистому стані», 

- гурток «Юні екологи» (15 вихованців) — екскурсія до р. Берладинка для  

ознайомлення з основними характеристиками популяцій різних видів, 

- гурток «Таємниці природи» (15 вихованців) — екскурсія «Візуальне визначення 

ступеню засмічення території сільського парку» 

 - гурток «Екопогляд» (15 вихованців) — екскурсія з метою спостереження 

зимуючими птахами та їх підгодівлю, 

- гурток «Рослини і тварини – символи України» (14 вихованців) – екскурсія в природу 

з метою спостереження за змінами у житті рослин в умовах аномально теплої зими. 
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 Всього в оздоровчо-пізнавальних екскурсіях взяли участь – 118 вихованців 

закладу, з них: дітей учасників АТО – 2, дітей з малозабезпечених та багатодітних 

сімей – 21. 

 

Чечельницька районна станція юних натуралістів 

 Новорічні та різдвяні свята — найбажаніші й улюблені дітлахами. Цілі і 

завдання організаційно-масової роботи в цей період — з'єднати виконання науково-

пізнавальних програм і практикумів з розважальними заходами, пропагандистськими 

природоохоронними акціями, екскурсіями; зробити життя дітей під час шкільних 

канікул змістовним і цікавим, створити сприятливу святкову атмосферу дружби і 

доброзичливості. Для вихованців гуртків Чечельницької районної станції юних 

натуралістів у період зимових канікул працювала «Майстерня Діда Мороза» з 

виготовлення новорічних та різдвяних композицій, іграшок з природного матеріалу. 

Вихованці РайСЮН брали активну участь у районному етапі Всеукраїнських 

новорічно-різдвяних виставок «Новорічна композиція» та «Український сувенір». Для 

дітей був проведений новорічний вечір «Новий рік скликає друзів», дискотеки, ігрові 

програми. 

 Юннати Чечельницької РайСЮН взяли активну участь в акції "Годівничка" - 

підгодовували птахів, виготовляли годівнички з різноманітного матеріалу, брали 

участь в різноманітних іграх, вікторинах, конкурсах . Гарно та цікаво  пройшло свято 

зимуючих птахів. 

 З дітьми  проводились рухливі ігри, вікторини, розв'язували ребуси, 

головоломки, кросворди на природничу тематику. Для сприяння активного відпочинку 

юннатів в канікулярний час проведено ряд екскурсій до зимового лісу. Під час 

екскурсії діти вели спостереження за станом спокою рослин, активністю окремих 

птахів, тварин. 

 Всього в  області  оздоровлено 2 685 вихованців, що становить 72% від загальної 

кількості юннатів.  У тому числі 1 008 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт — 

7, дітей, позбавлених батьківського піклування — 2, дітей з інвалідністю — 42, дітей 

учасників АТО — 57, з багатодітних та малозабезпечених сімей — 302,  талановитих і 

обдарованих – 598. 

 Оздоровлено юннатів: 

у таборах денного перебування – 184; 

охоплено екскурсіями, походами — 932. 

 

Волинська область 

 У зв’язку із складною санітарно-епідеміологічною  ситуацією пов’язаною із 

поширенням грипу,  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 відпочивали у парках і скверах,  

проводили різноманітні природоохоронні акції.  Велику  увагу    педагогічні колективи  

звертали на залучення до активного відпочинку дітей  із соціально незахищених 

категорій. 

Всього екскурсіями було охоплено 1 878 дітей, що становить 43% від загальної 

кількості вихованців. 
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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. 

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. 

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. 

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 оздоровлено 1 878 вихованців, що становить 43% від загальної 

кількості юннатів. У тому числі 1 295 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт — 

10, позбавлених батьківського піклування — 18, дітей з інвалідністю — 20, з 

багатодітних та малозабезпечених сімей — 485,  талановитих і обдарованих – 762. 

 Охоплено екскурсіями, походами — 1 878. 
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Дніпропетровська область 

 Головною метою роботи закладів позашкільної освіти області еколого-

натуралістичного профілю по організації плідного відпочинку дітей під час зимових 

канікул було створення оптимальних умов для задоволення різноманітних інтересів 

юннатів, розвитку їх природних здібностей та талантів, допомога їм у виборі 

майбутньої професії, вивчення заповідних територій України. 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

При організації плідного відпочинку юннатів в зимовий період колективом закладу 

було проведено багато різнопланових організаційно-масових заходів. Наведемо 

декілька прикладів таких заходів. 

Обласний масовий захід “Любов’ю родини зігріті” з нагоди Дня Святого 

Миколая 18 - 19 грудня 2019 року на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” був проведений обласний 

масовий захід “Любов’ю родини зігріті” з нагоди Дня Святого Миколая. 

18 грудня 2019 року в заході взяли участь вихованці закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного спрямування області, активні учасники екологічних 

масових заходів, юннатівського самоврядування з міст Дніпра, Павлограда, 

Кам’янського; Дніпровського та Магдалинівського районів, Слобожанської селищної 

ради Дніпровського району, Вербківської сільської ради Павлоградського району, 

вихованці філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”. 

Юннатів, учасників свята, гостино зустріла новорічна ялинка, що була 

розташована в екологічній вітальні обласного еколого-натуралістичного центру. До 

святкової програми увійшла новорічна вистава, яку підготували гуртківці еколого-

естетичної студії КЗО “ОЕНЦДУМ”, виступ театру пісні “Аура ” Центру позашкільної 

роботи дитячої творчості “Альтаїр” Дніпровської міської ради. Казкові герої після 

виступу вручили кожному учаснику свята солодкий подарунок. 

Для юннатів КЗО “ОЕНЦДУМ” новорічна вистава відбулася  

19 грудня 2019 року. Дітлахи подивились новорічну казку, герої якої загадували 

загадки дітям, проводили конкурси з учасниками свята, а діти, в свою чергу, 

подарували Святому Миколаю свої вірші та пісні. 

 Київ очима юннатів Дніпропетровщини 

З 09 по 13 грудня 2019 року вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” на запрошення 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (далі – НЕНЦ) 

здійснили подорож до м. Києва. 

Екскурсія проводилася з метою виховання у юннатів ціннісного ставлення до природи, 

організації змістовного дозвілля вихованців, обміну досвідом роботи з закладами 

позашкільної освіти України та участі у Всеукраїнському конкурсі  “Новорічна 

композиція” 

Для юннатів КЗО “ОЕНЦДУМ” працівниками НЕНЦ була представлена цікава та 

змістовна екскурсійна програма. Діти відвідали зоологічний відділ, живий куточок, 

відділ акваріумістики, побували в зимовому саду. У відкритих вольєрах на вулиці 

гуртківці із задоволенням погодували поні, віслюка, качок. Особливо юннати були 

вражені експонатами Музею хліба НЕНЦ, де були представлені український святковий 

хліб, паляниці, різноманітна випічка, навіть космічний хліб. 
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Вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” взяли участь у оформленні виставки флористичних 

композицій “Новорічна композиція – 2019”, на якій юннати представили новорічні 

композиції від Дніпропетровської області. 

Гуртківці мали змогу відвідати історичні місця Києва, побували на Майдані 

Незалежності та Хрещатику. 

Знаходячись в столиці України – Києві, неможливо не відвідати Національний 

науково-природничий музей НАН України. Цікаву та змістовну інформацію про рідну 

природу отримали юннати під час екскурсії по ботанічному, зоологічному, 

палеонтологічному залах музею. 

У Муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва діти 

мали змогу побачити виставу – мюзикл “Пригоди Буратіно”. Радісні емоції, сміх, 

жарти супроводжували юних глядачів упродовж всіх двох дій вистави. 

Гуртківці відвідали Національний Києво-Печерський історично - культурний 

заповідник. В процесі екскурсії юннати дізналися про глибинне коріння православної 

віри українського народу. 

В передостанній день екскурсанти відвідали зелену перлину у центрі Києва – 

Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна Київського Національного університету 

ім. Т.Шевченко. Нині сад є об’єктом природно-заповідного фонду, осередком 

інтродукції рослин. Діти ознайомились з унікальною колекцією рослин різного 

географічного походження експозиційної оранжереї, колекціями тропічних і 

субтропічних рослин. Завершенням подорожі було відвідування Андріївського узвозу, 

адже не просто так кажуть: “Хто не був на Андріївському узвозі, той не бачив Києва”. 

Гуртківцям екскурсія дуже сподобалася. Діти привезли додому чудові спогади про 

столицю рідної України, почуття любові до Києва, впевнилися в дійсності слів відомої 

пісні : “Як тебе не любити, Києве, мій!”. 

 

Проведення Великого зимового обліку птахів 

23 січня 2020 року КЗО “ОЕНЦДУМ” було проведено Великий зимовий облік птахів 

на території Яхт-Клубу “Січ” м. Дніпро. 

У заході брали участь вихованці гуртка “Птахівництво з основами ветеринарії”, учні 9 

класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №76” 

Дніпровської міської ради (керівники гуртка Радзіковська Л. О., Стасенко А.В.), а 

також Чегорка Петро Тимофійович, голова Дніпропетровського обласного осередку 

Українського товариства охорони птахів. Мета проведення заходу - з’ясувати 

чисельність птахів і види, які залишилися зимувати у нашому краї, бо саме ці птахи і 

потребують нашої допомоги – підгодівлі в сильні морози. 

Чегорка П. Т. надав дітям цікаву інформацію про зимуючих птахів, після чого провів 

вікторину про птахів, найкмітливіші юннати отримали в подарунок журнал, 

присвячений птахам. Діти познайомилися з зимуючими птахами нашого краю, 

спостерігали за допомогою бінокля за їх пересуванням, кількістю та поведінкою. Під 

час заходу учасники побачили таких птахів: 

Ворону сіру (Corvuscornix); 

 Горобців польових та хатніх (Passermontanus); 

Чайок  (Larus); 

Бакла́нів вели́ких (Phalacrocorax carbo); 

Грака, або гайворона (Corvus frugilegus). 
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Також на території Яхт-Клубу “Січ” діти спостерігали таких птахів як павичі, фазани, 

качки, лебеді та гуси. 

Учасники експедиції висловлюють побажання для всіх небайдужих мешканців 

м.Дніпра: “Бережіть і охороняйте наших пернатих друзів! Підгодовуйте їх зимою, 

вони віддячать весною й літом в сотні разів, рятуючи від комах - шкідників зелених 

насаджень, радуючи всіх своїм різноманітним, мелодійним співом”. 

 Казкові герої вручили кожній дитині солодкий подарунок. В заході взяли участь 

150 дітей. 

 Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 

тячому екологічному центрі під час 

зимових канікул проводилися за окремим планом. Для вихованців та педагогів закладу 

канікули почалися з новорічного свята “Чарівна подорож зимовою казкою”. Виставу 

“Новорічний подарунок феї Мелінди” підготували юні актори еколого-естетичної 

студії “Веселка” (керівник студії Гончар А.В.). Веселі конкурси та ігри для глядачів 

провели вихованці гуртка “Геологічне краєзнавство” (керівник гуртка Кізенко О.П.), а 

ніжні танці чарівних сніжинок у виконанні вихованців гуртка “Любителі декоративних 

та свійських тварин” (керівник гуртка Пасічник А.В.) стали справжньою прикрасою 

свята. 

Вихованці закладу мали можливість взяяти учать у різних екологічних іграх та 

конкурсах: “Новорічна казка”, “Цікавий світ рослин”, “У пошуках скарбів”, “Зимуючі 

птахи”, “Світ краєзнавця”, “У кого із звіряток найкраща хатка”, квесті “Мандрівка 

рідним краєм”. 

В рамках національно-патріотичного виховання вихованці гуртків “Геологічне 

краєзнавство”, “Еколого-естетична студія”, “Любителі декоративних та свійських 

тварин” (керівники: Кізенко О.П., Пасічник А.В., Гончар А.В.) взяли участь у 

відродженні звичаїв та традицій українського народу під час участі у фольклорні грі 

“Світле диво Різдва Христового”, у конкурсі “Колядник затійник”, конкурсі щедрівок. 

Екскурсії “Фенологічні спостереження в природі взимку”, “Спостереження за 

зимуючими птахами”, “Зимуючі птахи урбаністичних ландшафтів” пройшли в рамках 

природоохоронних акцій “Годівничка”, “Допоможи птахам”. 

Юннати Дитячого екологічного центру не тільки самі розважалися під час зимових 

свят, а й влаштували свято для інших. 

КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда 

В період зимових канікул на СЮН працював профільний табір, в рамках роботи якого 

була організована робота гуртків еколого-натуралістичного та художньо-естетичного 

напрямку. Програми занять гуртків під час канікул були спрямовані на вивчення 

рослинного і тваринного світу Павлоградщини. 

Робота з вихованцями гуртків велася по двох напрямках: 

1. Екологічна та природоохоронна робота. 

2. Догляд та спостереження за мешканцями зоокомплексу, живого куточку, 

аквакомплексу, куточку тераріуміста. 

Юннати вивчали природні угруповання в парку 1-го Травня, прибережної зони ріки 

Вовча, Павлоградському лісгоспі, проводили спостереження за мешканцями живого 

куточку, аквакомплексу, куточку тераріуміста та зоокомплексу СЮН. 

Найбільш поширеною формою природоохоронної та екологічної роботи залишається 

проведення різноманітних виходів в природу (екскурсії, експедиції, походи). Було 
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проведено 15 екскурсій в природу за темами:  “Вивчаємо малі річки нашої 

Батьківщини”, “Стежинами рідного краю”, “Ліс – джерело усіх чудес”, “Дуби – 

величні пам’ятки історії”, цикл екскурсій до Павлоградського лісгоспу “Збережемо 

соснові насадження регіону”. 

Юні квітникарі заклали дослід “Вирощування розсади петунії з насіння різних 

виробників” та “Вплив різних добрив на швидкість проростання петунії з насіння”. 

Вихованці СЮН з задоволенням працювали юннати в зоокомплексі та живому 

куточку. Доглядали за хом’яками, морськими свинками, шиншилятами, кроликами, 

дегу, крисами декоративними, навчалися правильно їх годувати, складати раціони 

харчування, спостерігали за їх смаковими вподобаннями та оформили щоденники 

спостережень. 

Також цікаво проходила робота в аквакомплексі та куточку тераріуміста. 

Юннати оволоділи навичками визначення видової приналежності риб, ознайомилися з 

пристосувальними особливостями риб до умов зовнішнього середовища, навчилися 

розраховувати необхідну кількість риб в залежності від величини та типу акваріуму, 

познайомилися з сумісністю риб та доцільністю їх утримання в одному акваріумі. 

Спостерігали за поведінкою агами водяної, павука-птахоїда, равликів-ахатінів, удава 

звичайного, гекона, ігуани, особливостями їх живлення, харчових вподобань та вели 

щоденники спостережень. 

КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді”Дніпровської районної ради 

Протягом зимових канікул в холі закладу працювала виставка новорічних 

композицій, яку організували адміністрація та керівники гуртків. 

Відвідувачами виставки стали діти мікрорайону Сугаківка, їхні батьки та просто 

мешканці селища, які щодня заходили до Центру – передивлялися виставочні зразки, 

фотографували, ділилися враженнями та переймали досвід юних майстрів. 

Протягом  зимових канікул проводилися заходи з патріотичного виховання. В КЗ 

“Партизанська ЗОШ” для старшокласників (учнів 9-го, 10-го, 11-го класу, всього 42 

учня) відбувся показ документального фільму “Іловайськ. Лицарі неба”, знятий 

творчою студією “12-й кадр” з міста Дніпро, та зустріч зі сценаристкою цього фільму 

– О. Ауловою. 

Комунальний заклад "Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр" 

У зимовий оздоровчий період працівниками закладу були проведені екскурсії та 

багатоденні походи для юннатів. 

З 04 по 07 січня 2020 року відбувся туристичний велопохід на Арабатську косу 

(Херсонська область). До м. Генічеськ учасники походу їхали електро потягом, далі до 

с. Стрілкове 40 км - велосипедами. Ночівля відбувалася у наметах. Під час походу діти 

відвідали гарячі джерела, побували на екскурсії по місцях бойової слави, відвідали 

алею пам'яті, присвячену українським воїнам, які загинули в АТО. У поході взяли 

участь 10 вихованців гуртка "Екологічне краєзнавство" (керівник Канчук І.І.). 

18-19 січня 2020 року був проведений похід до острова Хортиця. Під час походу 

юннати спостерігали за сезонними змінами у заплавному лісі. Діти відвідали музей під 

відкритим небом, де ознайомилися з давніми історичними артефактами. У поході 

взяли  участь 15 гуртківців. 

Були проведені екскурсії до ветеринарної клініки, на метеомайданчик, на узбережжя 

Каховського водосховища. В екскурсіях та походах взяли участь143 вихованці гуртків. 
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 Аналізуючи звіти від закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму області про організацію зимового відпочинку дітей, можна зробити висновок, 

що проведення зимової оздоровчої кампанії  дітей та учнівської молоді пройшло на 

високому професійному рівні. 

 Всього в області  оздоровлено 1 496 вихованців, що становить 43% від загальної 

кількості юннатів.  У тому числі 292 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт — 

10, дітей, позбавлених батьківського піклування — 33, дітей з інвалідністю — 3, дітей 

учасників АТО — 15, дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 5, з 

багатодітних та малозабезпечених сімей — 153,  дітей з групи ризику — 2, 

талановитих і обдарованих – 71. 

 Охоплено екскурсіями, походами — 1 496. 

 

Донецька область 

 У період зимових канікул 2019-2020 навчального року діяльність позашкільних 

еколого-натуралістичних закладів Донецької області була спрямована на організацію 

дозвілля дітей, зміцнення їх здоров'я і фізичних сил. 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. Зимові канікули мають особливе значення, 

адже припадають на найголовніші свята року – Новий рік та Різдво, тому більшість 

канікулярних заходів була присвячена цим святам. 

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 «Зимові фантазії» та виставка різдвяної флористики 

«Віфлеємська зірка», які діяли протягом зимових канікул для вихованців, учнів 

освітніх закладів, а також мешканців міста Краматорськ. На виставці було 

представлено 300 творчих дитячих робіт, що відображають різдвяно-новорічну 

тематику та національні традиції цих свят: різдвяний вертеп, різдвяні  віночки, 

різдвяні та новорічні дерева, піраміди та інші види новорічних та різдвяних 

композицій. 

А в приміщенні Донецького обласного еколого-натуралістичного центру у січні місяці 

2020 року відкрилась обласна виставка-конкурс малюнків «Зимові візерунки». На 

своїх малюнках діти відобразили неповторну красу пейзажних мотивів рідного краю, 

які спонукають до естетичного сприйняття навколишнього світу. Усі роботи були 

виконані з великою майстерністю та любов’ю. У виставці прийняли участь діти та 

учнівська молодь з 20 міст і районів області. 

В період зимових канікул педпрацівниками Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру було проведено обласну інтернет-вікторину «Юний міколог» 

Відкритого обласного чемпіонату з інтернет-вікторин «Знай, люби, бережи». Мета 

вікторини – це формування екологічної грамотності та культури дітей та молоді 

області. В обласній інтернет-вікторині взяли участь 138 учнів закладів загальної 

середньої, вихованців закладів позашкільної освіти з районів та міст Донецької 

області. 
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Вихованці гуртків ДОЕНЦ під час канікул побували на екскурсіях по 

маршрутам мальовничих природних куточків Донеччини, відвідали цікаві виставки. 

Так, гуртківці обласного центру побували на унікальній виставці рослин-хижаків та 

мешканців джунглів, яка на той час перебувала в місті Краматорську. Тут діти змогли 

познайомитися з різноманітною екзотичною флорою та фауною, вони із захопленням 

розглядали загадкових південноафриканських рослин-хижаків, павуків-птахоїдів, 

різнокольорових рептилій, гігантських тарганів та черепах. 

Вихованці гуртків «Лікарські рослини» (керівник Морозова Р.С.) та «Юні 

фізіологи рослин» (керівник Трубеко Т.В.), що працює на базі Часовоярської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №15 стали учасниками справжнього різдвяного свята, яке проходило в рамках 

Тижня народознавства. На це свято до учнів школи завітали студенти–волонтери із 16 

областей України, які навчаються в Українському університеті лідерства (м. Чернівці). 

Вони показали дітям справжній різдвяний вертеп. На сцені актової зали було розіграно 

дійство народження Іісуса Христа за біблейським сюжетом. А наші гуртківці щиро 

привітали вчителів, учнів та всіх гостей колядками та щедрівками. 

Вихованці гуртка «Природа рідного краю» ДОЕНЦ, який працює на базі 

Маріупольського дитячого екологічного клубу «Зелена планета» (керівник Касьянова 

Л.В), прийняли участь у Фестивалі колядок та щедрівок, який відбувся12 січня 2020 

року на Театральній площі м. Маріуполя. До міста з’їхалися з різних куточків України 

гості з вертепами, колядками та щедрівками, щоби відсвяткувати усією Україною 

Різдво Христове та інші новорічні і різдвяні свята. На цьому заході гуртківці привітали 

колядками і щедрівками мешканців міста та гостей. Колядки, щедрівки, скільки 

духовного та пізнавального закладено в них: це і гра, і пісні, і прославляння Бога. 

Приймаючи безпосередню участь у цих яскравих новорічних дійствах, діти самі 

проживають це велике свято. 

В гуртку ДОЕНЦ «Дитяча анімація» (керівник Гойдош Г.С.) пройшов 

«Новорiчний тиждень», протягом якого вихованцi приймали участь у танцювальних 

батлах, майстер классах з виготовлення новорiчних букетiв, ялинкових прикрас та 

різдвяних подарунків. 

 Згідно з планом культурно-масових заходів у районному позашкільному закладі 

«Донський ЕНЦ» Волноваської райдержадміністрації на період зимових канікул 

культорганізатором та керівниками гуртків були проведені змістовні, цікаві та 

пізнавальні ігри, екскурсії, творчі майстерні, веселі ігри на свіжому повітрі. Не 

забували вихованці про зимуючих птахів, активно приймаючи участь у Всеукраїнській 

акції «Годівничка». Вихованці разом з керівниками гуртків розвісили годівнички на 

території ЕНЦ, а також у селищному парку і кожного дня доглядали за ними. 

Протягом зимових канікул у Донському ЕНЦ продовжили працювати гуртки еколого-

натуралістичної спрямованості. (за канікулярним розкладом, з 9-00 до 12-00). 

Керівниками гуртків були організовані і проведені екскурсії в парк, сад з метою 

вивчення природи селища Донське та фенологічних спостережень взимку, 

оздоровлення дітей на свіжому повітрі. Проводились культурно-масові еколого-

натуралістичні заходи: природоохоронна акція «Годівничка», екскурсія в зимовий 

парк «Підгодівля пташок», літературна майстерня «Пташині історії», творча 

майстерня «Мелодії Різдва», конкурс малюнків «Зимовий вернісаж» на тему «Як 

живуть тварини взимку», творча майстерня «Зима - скульптор», екскурсія в парк 

«Зимова мандрівка». 
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 Практичним психологом центру були проведені з гуртківцями розвиваючі 

вправи, ігри на розвиток психологічних процесів особистості, практикум з розвитку 

творчих здібностей, тестування гуртківців з метою виявлення особистих якостей, 

практикум з розвитку пізнавальних здібностей. Під час зимових канікул проводилась 

індивідуальна робота з вихованцями та робота з обдарованими дітьми. 

З метою належного проведення новорічних і різдвяних свят та організації змістовного 

дозвілля дітей і молоді у новорічні та різдвяні дні, виховання молодого покоління в 

дусі поваги до народних звичаїв і обрядів на Мар’їнській районній станції юних 

натуралістів, були сплановані комплексні заходи з урахуванням вікових особливостей 

дітей та направлені на розвиток творчих здібностей. Цікавими та пізнавальними були 

тематичні заходи до національних свят духовної культури: «Андріївські вечорниці»; 

театралізований ранок «Прийшов Миколай, швидше двері відчиняй», майстер- клас 

«Як приготувати різдвяну кутю»; вікторина «Традиції мого народу», «Щедрий вечір, 

добрий вечір»; Яскраве враження залишила година розваг «Зимові забави біля 

новорічної ялинки». 

День святого Миколая найбільш всього чекає дітвора, сподіваються отримати 

подарунки, а люди похилого віку бояться бути самотніми. Вихованці станції юннатів 

зі своїм керівником зробили візит шани до учасників Великої Вітчизняної війни: 

Костіна Івана Свиридовича та Марії Мартинівни. З теплотою та щирістю зустрічало 

нас подружжя. Вірші, гуморески, пісні - в цей святковий день підняли пенсіонерам 

настрій. Просте щире спілкування, терпіння, співпереживання для них дуже важливе. 

Вихованці побажали міцного здоров’я на багато років, безмежного людського щастя, 

злагоди і миру родині і подарували ялинку, яку зробили своїми руками. 

Стало вже доброю традицією вихованців Мар’їнської СЮН ходити на Різдвяні 

свята (святки) з колядками і щедрівками від хати до хати – бажаючи господарям 

щедрого вечора, доброго здоров’я, добра, благополуччя, миру та добробуту у новому 

році. Щедрування супроводжувалось музикою, танцями, пантомімою, обрядовими 

іграми з масками. Невід’ємною частиною свят є вертеп — веселе різдвяне дійство з 

піснями-колядками, жартами, короткими виставами. Напередодні Різдвяних свят на 

станції юннатів відбулася постановка Різдвяного вертепу за участю вихованців і учнів 

Єлизаветівського ЗЗСО. Маленькі артисти з великим сумлінням поставилися до 

вистави, слід зазначити талановиту гру усіх учнів та їх чудові костюми. 

Усі вихованці станції юннатів взяли участь у новорічних заходах. Так, 28 грудня для 

молодших вихованців був організований новорічний ранок «Королівство Діда 

Мороза», продовженням якого відбулась зустріч у фітобарі «Зимове кафе». Для 

гуртківців дошкільного віку педагоги райСЮН провели «Бал веселих сніжинок» З 

метою формування у дітей уявлення про процес утворення снігу; розвитку 

пізнавальної компетентності для вихованців дошкільного закладу «Сонечко» 

педагогами станції юннатів було проведено театралізований захід «Сніговик в гостях у 

малечі». В процесі ігрового навчання, вихованці познайомились з цікавими фактами 

про сніг, згадали зимові види спорту та повторили правила безпеки в зимовий період. 

В дитячих оченятках засвітилось бажання пізнавати навколишній світ та дбайливо 

ставитися до нього. 

З метою поглиблення знань та уявлень учнів про зимуючих птахів, їх значення у 

природі та житті людини для вихованців середнього віку провели свято «Пригоди 

зимуючих птахів». 
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До новорічних і різдвяних свят також були проведені слідуючи заходи: виставка 

дитячих малюнків «Зимові візерунки», спортивні змагання «Секрети зимової краси», 

гра-конкурс юних природолюбів до Всесвітнього Дня охорони водно-болотних угідь, 

екскурсія-подорож «Зимовий ліс», перегляд фільму «Король Лев». Захоплюючі зимові 

розваги, цікаві різдвяні заходи надовго залишили у вихованців Мар’їнської райСЮН 

позитивні емоції та враження. 

Зимові свята на Великоновосілківській райСЮН розпочалися підготовкою до 

святкування дня Святого Миколая, у рамках якої працювала майстерня святого 

Миколая з виготовлення новорічних та різдвяних листівок, прикрас, сувенірів. Свято 

включало численні розваги, пригощання смаколиками, які найстарші вихованці 

самостійно виготовили для наймолодших. 

Гуртківці молодшого та середнього шкільного віку взяли участь у святковому 

квесті «Екостежка Діда Мороза» (зимові розваги, вікторина). У період канікул для 

гуртківців середнього шкільного віку було проведено захід «Веселе Різдво». Діти 

ознайомилися с обрядами та старовинними традиціями святкування цього свята в 

Україні, читали вірші, колядки, слухали українські пісні. Вихованці старшого і 

середнього шкільного віку взяли участь у заході «Василь та Маланка з вечора до 

ранку», де інсценували обряди колядування та щедрування. Під час новорічних свят на 

райСЮН працювала тематична фотозона. 

Вихованці Великоновосілківської райСЮН в період зимових канікул взяли 

активну участь в обласних та районних етапах виставок-конкурсів: «Віфлеємська 

зірка», «Зимові візерунки», «Український сувенір», «Моя країна – Україна». У рамках 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка» з метою підгодівлі птахів та 

спостереження зимових явищ. проведено зимові екскурсії до пришкільного скверу з 

гуртками «Природа рідного краю», «Ековалеологія», «Основи біоетики». 

В період зимових канікул продовжували працювати гуртки КПНЗ «райСЮН» 

Покровської райради. Керівники гуртків підготували для дітей новорічні розваги, 

захопливі екскурсії та багато цікавинок. 

Для вихованців райСЮН в період канікул була проведена екскурсія в м. 

Покровськ на православний фестиваль «Під Віфліємською зіркою» - на фестивалі були 

вихованці недільних шкіл, які робили виставки різдвяних та новорічних композицій, 

кожна школа проводила майстер-клас по виготовленню поробок, пряників, ялинкових 

прикрас та інше. Вихованці прийняли участь у всіх майстер-класах, де виконали 

величезну кількість різдвяних і новорічних сувенірів, подивились концерт і з 

позитивними емоціями та різдвяним настроєм повернулись додому. 

В гуртках райСЮН проходили різноманітні заходи: конкурс на 

найоригінальнішу новорічну листівку, створену на комп'ютері, конкурс на найкраще 

фото проведення зимових канікул; ігри на свіжому повітрі «Зимові забави», майстер-

класи по виготовленню новорічних поробок та різдвяних подарунків «Майстерня 

Сніговичка», свято «Коляда країною іде», вікторина «Вгадай новорічну мелодію», 

свято «Диво Різдва», віртуальна подорож «Новий рік на різних континентах», 

дидактична гра «Як зимують звірята». Вихованці станції юннатів також прийняли 

участь в районному конкурсі «Різдвяні зустрічі». 

В святковій атмосфері, пройшла екологічна вікторина «Цвіте добром Земля» у 

гуртку «Лікарські рослини», де діти в ігровій формі розгадували загадки про тварин і 

рослини, розшифровували прислів’я, впізнавали рослини за літературним описом, 
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відповідали на питання вікторини про тварин і рослин, згадали правила поведінки в 

природі. 

У гуртку «Юні друзі природи» була проведена літературна інтерактивна гра 

«Мій улюблений зимовий казковий герой» та «Щедрівочка щедрувала», майстер класи 

по виготовленню новорічно-різдвяних поробок. 

В гуртку «Юні охоронці природи» пройшла екскурсія до шкільного саду та 

дендропарку «Підгодовуємо пташок» під час якої учні спостерігали за зимуючими 

птахами, перевірили стан годівничок, насипали в них корму для пташок. 

 Вихованці гуртка «Пізнаємо рідний край», керівник Ємець О.М., створили 

великий плакат «Гордість нашої країни», підвели підсумки теми «Великі українці». А 

на передодні Різдва гуртківці завітали до кафе «Етикет», де познайомилися з 

традиціями та обрядами Святвечора. Дізналися про 12 пісних страв, що подають до 

столу на Різдво. Учні поділилися на команди, виконували вправи, обіграючи різні 

життєві ситуації, дотримуючись правил етикету. 

 Всього в  області  оздоровлено 2 049 вихованців, що становить 77% від загальної 

кількості юннатів.  У тому числі 482 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт — 

18, дітей, позбавлених батьківського піклування — 12, дітей з інвалідністю — 15, з 

багатодітних та малозабезпечених сімей — 199,   дітей учасників ліквідації наслідків 

на ЧАЕС — 18, з групи ризику — 23, талановитих і обдарованих – 197. 

 Охоплено екскурсіями, походами — 1 278. 

 

Житомирська область 

 Відповідно до плану виховних та масових заходів на період зимових канікул 

2019-2020 рр. в Комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради було організовано проведення 

відпочинково-оздоровчих та експедиційних заходів дітейта учнівської молоді. 

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 2019 року до 20 січня 2020 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 150 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 
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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, до Національного 

еколого-натуралістичного центру. 

В КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Український сувенір», на який  було представлено 148 робіт з 14 районів, міст області 

та 5 ОТГ. 

Для вихованців центру в період зимових канікул було організованоекскурсії 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, несолоним 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. 

Впродовж зимових канікулв комунальному закладіпозашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради  відбулася 

низка новорічно-різдвяних заходів «Грудневі вечори». 

19 грудня 2019 року відбувся концерт «Юннати мають таланти» до Дня Святого 

Миколая. Святковий настрій  глядачам створили запальні танці вірші та пісні у 

виконанні талановитих вихованців комунального закладу «Обласний еколого-

натуралістичний центр». Святий Миколай подарував всім учасникам святкового 

концерту солодощі. 
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Організовувати зустрічі з цікавими людьми під час зимових канікул вже стало 

гарною традицією. Гостем ОЕНЦ став відомий дослідник і науковець, кандидат 

біологічних наук, доцент Житомирського державного університету  

ім. Івана Франка, Хом’як Іван Владиславович. Юннати із захопленням слухали 

розповідь про цікавімісця, рідкісні рослини і тварини природи Житомирщини та 

захоплюючі подорожі стежками рідного краю. 

20 грудня в ОЕНЦ відбулися Миколаївські вечорниці, які організували 

вихованці гуртків «Вийди за межі» (керівник Удод С.Ю.), «Юні рослинники» 

(керівник Шевчук С.І.) та «Флористика та фітодизайн інтер’єру» (керівник Сич О.В.). 

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. 

Впродовж зимових канікул в обласному еколого-натуралістичному центрі значна 

увага приділялася формуванню навичок здорового способу життя. Так, 21 грудня в 

ОЕНЦ вихованці гуртка «Оздоровча гімнастика» разом зі своїм керівником Ревчуком 

П.О. організували змагання з стріт-воркауту. 18 юннатів змагалися з підтягування на 

турніку, віджималися від підлоги ін. 

 Всього в закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування 

Житомирської області під час зимових  канікул охоплено різними заходами понад 1 

000 дітей, що становить 41% від загальної кількості юннатів. 

Запорізька область 

 З метою оздоровлення, організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей 

Запорізьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

протягом зимових канікул 2019-2020 навчального року була проведена низка заходів. 

З 19 грудня по 22 грудня 2019 року для вихованців Центру – переможців обласних 

етапів Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсів організована пізнавальна 

екскурсія до м. Києва та Національного еколого-натуралістичного центру. Гуртківці 

відвідали Музей популярної науки і техніки «ЕКСПЕРИМЕНТАНІУМ», Музей Води, 

повнокупольне шоу  «Космічне Різдво» в Київському  планетарії, лабораторії НЕНЦ, 

головну ялинку  на Софійській площі, історичні пам’ятки столиці. 

27 грудня 2019 року гуртківці стали учасниками заходу неформальної 

екологічної освіти «Екологічний експериментаріум» в м. Дніпро на базі 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна (кафедра «Хімія та інженерна екологія»). Старшокласники мали 

змогу дослідити об’єкти довкілля (грунти, воду повітря) з використанням  сучасних 

індикативних методів аналітичної хімії, опанувати методи біотестування та якісного 

технічного аналізу харчових продуктів (газовані напої, шоколад, молочні продукти). 

З метою підтримки птахів взимку, приваблювання їх в парки та  в рамках 

Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» серед юннатів Центру була оголошена акція 

«Завітай до годівниці». Під час акції проводились фенологічні спостереження за 

птахами, зимовий підрахунок, підгодівля птахів в природі, проводились конкурси на 

кращу годівницю та листівку, розважальна програма «День синиці». Вихованцями 

виготовлено 58 годівниць. 
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Під час зимових канікул для вихованців організовані екскурсії в лабораторії 

«Куточок живої природи» та «Акваріумістика», Музей Хліба, до обласного 

краєзнавчого музею на виставку «Різдвяні дива старого лісу» та «Дніпрогес – 

підкорення стихії», до районної та обласної новорічної ялинки. Вихованці молодшого 

шкільного віку стали учасниками фольклорних посиденьок «Колядують зорі на Різдво 

Христове», розважальних програм «Чудо-Land» біля головної ялинки міста та «Зимові 

дні в музеї» обласного краєзнавчого музею. 

 Для вихованців Центру проведено екологічну акцію «Збережемо лісову 

красуню» та квест-мандрівку «Новорічні традиції країн Європи», свято «Новий рік у 

царстві тварин»; працювала школа здоров’я «Вітамінний тиждень» та творчі майстерні 

по виготовленню композицій «Новорічний Surprise», «Різдвяний янгол», «Чарівництво 

власноруч»; проведено майстер-клас «Як виростити ялинку» та хенд-мейд акцію 

«Килимок для безпритульної тварини»; відбулось заняття-пленер «Малюнок під 

відкритим небом» та заняття-тренінг «Спілкування – перша сходинка до ефективної 

взаємодії»;  конкурсні змагання «Зима – скульптор», бесіди та години корисної 

інформації «Світ емоцій» та «Великі таємниці малого гербу України». 

 Всього в  області  оздоровлено 439 вихованців, що становить 37% від загальної 

кількості юннатів.  У тому числі  134 дітей пільгових категорій, з них: дітей з 

інвалідністю — 6, дітей учасників АТО — 1, дітей з багатодітних та малозабезпечених 

сімей — 77, талановитих та обдарованих дітей — 50. 

 Охоплено екскурсіями, походами — 143. 

 

Івано-Франківська область 

 Організація і відпочинок вихованців Богородчанського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в період зимових канікул 

проводились у поєднанні з різноматніми пізнавальними, розважальними, 

природоохоронними масовими заходами, які позитивно сприяли гармонійному 

духовному, фізичному та емоційному оздоровленню вихованців. 

За цей період оздоровились 138 здобувачів освіти, вихованців Богородчанського 

РЦЕНТУМ (15 – з багатодітних і малозабезпечених сімей, 31 – талановитих дітей). 

Для гуртківців Центру проведено зимові екскурсії, орнітологічні рейди з метою 

спостереження за зимуючими птахами своєї місцевості, залучено до Всеукраїнської 

акції «Годівничка», організовано майстер-класи з виготовлення поробок в рамках 

даної акції та новорічно-різдвяних свят. Великою популярністю користуються 

конкурси-виставки з флористики, конкурси-вікторини, екологічні ігри, під час 

проведення яких учні мають можливість позмагатися, загартуватися, проявити свою 

самостійність, почуття патріотизму, бережливе ставлення до природи. 

Під час зимових канікул в Надвірнянському районному еколого-

натуралістичному центрі для дітей та юнацтва було проведено ряд масових заходів та 

екскурсій. 

На базі Надвірнянського РЕНЦ було проведено свято «Зимуючі птахи Карпат», 

бесіди на тему «Збережемо лісову красуню ялинку», «Традиції та обряди під час 

Різдва на Прикарпатті», конкурси на кращу колядку та щедрівку, екологічні конкурси, 

вікторини. Протягом січня проходив фотоконкурс «Як я провів зимові канікули». 

Протягом січня було здійснено ряд екскурсій на новорічно-різдвяну виставку творчих 

робіт вихованців, експонати якої знаходились в приміщенні міської та районної ради. 
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Юннати Надвірнянського РЕНЦ взяли активну участь у акції «Годівничка». В 

рамках акції гуртківці підгодовували птахів населених пунктів району та міста 

Надвірної, спостерігали за ними, виготовляли годівнички з різноманітного матеріалу 

та підгодовують їх крихтами хліба, насіння, салом тощо. 

Вихованці гуртків взяли участь у майстер-класах, які проведені в рамках 

культурно-мистецького проєкту  «Тепле Різдво в Надвірній» під час святкування 

новорічно-різдвяних свят у місті. Метою дійств була популяризація місцевих традицій, 

створення комфортних умов для відпочинку надвірнянців та гостей міста, запозичення 

кращих європейських традицій зустрічі Нового року та Різдва в межах ярмаркового 

містечка на головній площі міста (майдан Шевченка), створення привабливого іміджу 

Надвірної, як історично-культурного та мистецького міста з багатогранною та 

колоритною спадщиною, талановитими та привітними мешканцями. Також вихованці 

демонстрували своє вміння відтворити традиції минулих часів (вертепи, колядки, 

щедрівки, віншування). 

В Надвірнянський РЕНЦ завітали гості з Миколаївщини. Вони екскурсійно 

ознайомилися з нашим позашкільним закладом. Керівники та діти взяли участь в 

тренінгу, майстер-класі «Новорічний сувенір». 

Для юннатів Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції були організовані: 

розваги біля міської ялинки, загальноміські майстер-класи, екскурсії на МДЕС 

(теплиці, міні-зоопарк). 

Навчально-виховний процес у еколого-натуралістичному відділі Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді міста Калуша під час зимових канікул 

проходив згідно розробленого графіка роботи. 

Для вихованців було організовано і проведено новорічно-різдвяні свята: 

«Новорічні розваги», театралізоване дійство «Новорічна казка». 

Вихованці еколого-натуралістичного відділу брали активну участь в 

природоохоронній акції «На захист лісових красунь»: розробляли та розповсюджували 

агітки на захист хвойних рослин, взяли участь в тематичній виставці. Традиційно 

вихованці беруть участь в акції «Годівничка»: виготовляють годівнички з вторинної 

сировини для зимуючих птахів, підгодовують пернатих друзів. 

Під час канікул для гуртківців організовано 10 екскурсій до центральної ялинки міста 

та 7 екскурсій в міський парк культури та відпочинку                    ім. І. Франка, 5 

екскурсій до Льодової арени, 6 екскурсій до зали виставок та презентацій, 7 екскурсій 

до арт галереї. 

Вихованці брали активну участь в майстер-класах по виготовленню вітальних 

листівок та сувенірів до свят, різдвяної атрибутики. 

В обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді проведено 

виставку «Новорічно-різдвяних композицій», взяли участь у Виставці вихованці 

гуртків, де показали свою майстерність і креативність. 

 Керівник гуртків І. Кухар (вихованці гуртка «Сучасне озеленення») та   

С. Гордюк  (вихованці гуртка «Людина і довкілля») Івано-Франківського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді спільно із вчителями та учнями із 

Загвіздянського ліцею Загвіздянської сільської ради ОТГ Тисменицького району, 

Угринівською гімназією Угринівської сільської ради ОТГ Тисменицького району, 

Крихівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-Франківської міської ради за ініціативи 

Михайла Фреїка (завідувача меморіального комплексу-музею «Дем’янів Лаз») взяли 
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участь у заході «Різдво у Дем’яновому Лазі». Програмою було передбачено ряд 

заходів екологічного, національно-патріотичного спрямування. До заходу гуртківці 

виготовили вінки-обереги з природного матеріалу. 

 Всього в області було оздоровлено 1 359 юннатів, що становить 39% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 741 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 6; дітей, позбавлених батьківського піклування – 8; дітей з інвалідністю – 49;  

дітей учасників АТО – 48; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 301; 

талановитих та обдарованих дітей – 329. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 1 449. 

 

Кіровоградська область 

 Адміністрація комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» інформує, що відповідно планів роботи 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» на 2020 рік,  Станції юних натуралістів Торговицького 

навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної ради, Світловодської  

станції юних натуралістів Виконавчого комітету Світловодської міської ради, еколого-

натуралістичних відділів районних центрів дитячої та юнацької творчості під час 

зимових канікул 2020 року в області було охоплено організованими формами 

відпочинку близько 2778 юннатів. 

Під час зимових канікул юннати Знам’янського, Компаніївського, 

Маловисківського, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського, 

Світловодського районів, Великосеверинівського ОТГ, Ганнівського ОТГ, 

Соколівського ОТГ, здійснили ряд еколого-краєзнавчих екскурсій, експедицій, походів 

з метою вивчення біорізноманіття рідного краю. 

Протягом грудня 2019 року для вихованців гуртків  комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» були організовані та проведені   науково-пошукові експедиції «Заповідними 

куточками Кіровоградщини», під час яких гуртківці ознайомились з історією 

створення  парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва Ульянівський парк (м. 

Благовіщенське), досліджували біорізноманіття ландшафтного заказника  

Монастирище Устинівського району та вивчали природні біотопи Червоно-

Нерубаївського лісництва   Олександрівського району.   

Гуртківці позашкільних навчальних закладів області в зимовий період взяли 

активну участь у Міжнародних днях спостережень за птахами – Word Bird Watch, 

Великих різдвяних обліках зимуючих птахів, організовували акції з підгодівлі птахів 

«Пташина їдальня»,  «Підгодуй птаха!» та «Годівничка». 

У рамках природоохоронної акції «Великий зимовий облік птахів» вихованці творчих 

учнівських об’єднань комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» провели ряд заходів 

спрямованих на збереження видового складу осідлих птахів. Юні орнітологи 

спостерігали за водоплавними птахами р. Інгул, яка протікає в межах м. 

Кропивницький, та зафіксували зграю диких качок в кількості 20 особин.  Вихованці 

гуртків «Природа рідного краю», «Юні рослинники», «Юні квітникарі»  ОЦЕНТУМ 

виготовили різні види годівничок та розвішали їх на території обласного закладу. 
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Керівники гуртків провели бесіди, заняття, вікторини, масові заходи на яких 

розповідали гуртківцям про різновиди птахів, їх користь та охорону. 

Вихованці гуртка «Юні орнітологи» комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», який працює на 

базі Куколівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – Дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради,  під час 

зимових канікул здійснили ряд експедицій з дослідження орнітофауни байрачних лісів 

області та спостережень за хижими птахами лісосмуг. В результаті досліджень 

гуртківці зібрали фенологічні дані, здійснили моніторинг кількості хижих птахів. 

Традиційно для вихованців позашкільних закладів еколого-натуралістичного 

спрямування області були проведені свята «Новорічні традиції країн світу», «Снігова 

феєрія», бал-маскарад «Чарівні пригоди в країні казок», квест «Новорічна круговерть», 

виставки-конкурси «Замість ялинки – творчий букет», «Збережи ялинку». 

У комунальному закладі «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»  для вихованців і учнів шкіл міста  було 

організовано та проведено новорічні свята: «Святий Миколай іде – Різдво веде»,   

«Новорічні пригоди в королівстві Снігової королеви», під час яких діти мали змогу 

взяти участь у різноманітних конкурсах та іграх. 

 Учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти Кіровоградської 

області взяли активну участь в обласних етапах новорічно-різдвяних виставках-

конкурсах «Новорічна композиція» та «Український сувенір». На експозиціях 

виставок було представлено понад 400 робіт, які демонстрували різні жанри: художня 

вишивка, м’яка іграшка, вироби з тіста, деревини, декоративного розпису, художнє 

різьблення по дереву, бісероплетіння, флористики. 

 Всього в області було оздоровлено 1 127 юннатів, що становить 82% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі  861 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 10; дітей, позбавлених батьківського піклування – 14; дітей з інвалідністю – 6;  

дітей учасників АТО – 10; дітей учасників ліквідації наслідків на ЧАЄС – 31; дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей – 122; дітей з групи ризику — 12; 

талановитих та обдарованих дітей – 656. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 988. 

 

Львівська область 

 У закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму Львівщини в 

період зимових канікул 2019-2020 н.р. був проведений організований відпочинок і 

оздоровлення   школярів, який охоплював різні види діяльності: пізнавальну, трудову, 

ігрову, естетичну, екологічну. Змістовне наповнення дозвілля дітей було спрямоване 

на створення святкового настрою, формування здорового способу життя, сприяння 

розвитку талантів і здібностей дітей. 

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. 

Вже традиційно цикл зимових святкувань розпочався із свята св. Миколая. 19 грудня 

2019 року у  КЗ ЛОР "Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" відбулося театралізоване дійство "Ось і добрий Святий Миколай". 
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Акторами свята були вихованці гуртків "Природа, фантазія, творчість" та "Лікарські 

рослини". Учасники свята жваво брали участь у різних дійствах: розповідали вірші, 

відгадували загадки, колядували.  Меценатами заходу стали педагоги ЛОЦЕНТУМ, які 

організували солодкі подарунки для дітей. 

Щорічно з наближенням Нового року та Різдвяних свят в області розгортається 

кампанія за збереження життя зеленим красуням – ялинкам. В закладах  позашкільної 

освіти області  з 20 грудня 2019 року до 20 січня 2020 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. 

В рамках акції «Збережемо життя ялинці» для вихованців творчих учнівських 

об’єднань КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» з 02 до 15 січня 2020 року проведені конкурси на 

кращу казку, оповідання, вірш, загадку та на кращий малюнок на тему охорони 

хвойних насаджень від вирубування, також для вихованців гуртків проведено турнір  

«Знавці хвойних рослин України». 

 З 02 до 20 січня 2020 року на базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» для вихованців 

творчих учнівських об’єднань  працював зимовий табір «Різдвяна казка». Для дітей 

були організовані екскурсії до міської новорічно-різдвяної ялинки та «дідуха», 

перегляд відеофільмів екологічної відеотеки «Екосвіт», майстер-класи зі створення 

новорічних і різдвяних композицій із вторинної сировини. 

Керівник гуртків «Природознавство для дошкільників»  Втерковська І.Д.  

організувала майстер-клас для вихованців та їх батьків з виготовлення «різдвяного 

ангелика», творчо підійшовши до створення ангелика-оберега, як листівки у формі 

ангелика  і ялинкової прикраси  у вигляді янголятка та провела заняття «Куди поділася 

Різдвяна зірка?». 

 Активно провели зимові свята вихованці  гуртка “Юні лісівники” , який працює 

на базі ОЗ ”Івано-Франківська ЗОШ I-III ст. ім. Івана Франка” Яворівського району. 

Педагог організувала для дітей зимові розваги в лісі,  екскурсії в  спорткомплекс 

“Старт “ і “Льодову Арену”. Діти взяли участь у 5-му шаховому турнірі пам’яті 

В.Літинського, що проходив у м. Новояворівськ. Завершився зимовий відпочинок 

участю гуртківців у спільній коляді, яка відбулася на центральній площі селища Івано-

Франкове. 

З 16 грудня 2019 року до 15 січня 2020 року на базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» 

діяла виставка за підсумками обласних етапів Всеукраїнських конкурсів «Новорічна 

композиція» та «Український сувенір». На виставці експонувались понад 450 

учнівських робіт із 19 районів, 13 ОТГ та 8 міст області. 

 Велике значення відводилось практичній природоохоронній роботі, діти взяли 

участь в екологічній акції «Пташина їдальня». Керівники гуртків разом з вихованцями 

працювали над виготовленням годівничок з підручних матеріалів, розвішували їх в 

саду ЛОЦЕНТУМ, Стрийському парку, парку «Залізні води» та  підгодовували птахів. 
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З 02 до 10 січня 2020 року у ЛОЦЕНТУМ  пройшов святковий новорічно-

різдвяний тиждень, до участі в якому були залучені вихованці творчих учнівських 

об’єднань Центру. Святковий тиждень включав такі заходи: 

бесіди «Святкуємо Різдво в Галичині», «Зимова дорога і пішохід»; 

гра кмітливих і винахідливих «Зимовий лабіринт»; 

гра-подорож «Україна на карті Єропи»; 

вікторини:«Загадковий світ тварин»,«Зимуючі птахи нашої місцевості». 

В період  з 02 до 18 січня 2020 року у Львівському міському дитячому еколого-

натуралістичному центрі для вихованців гуртків організовано насичену освітньо-

розважальну програму, яка включала різноманітні заняття з екології, зоології , 

ботаніки, конкурси, еко - квести, творчі родинні майстерні, екскурсії та прогулянки на 

свіжому повітрі, походи в театр і кіно. 

Значна увага приділялася українським традиціям святкування Різдвяних та 

новорічних свят. Було проведено майстер-класи з виготовлення «різдвяної» свічки, 

оформлення банки для освячення Йорданської води та проведено ряд майстер-класів  з 

апсайклінгу, на яких вихованці виготовляли новорічний декор та прикраси, вітальні 

листівки. 

Кожного дня окрім заходів, визначених у плані, діти мали можливість вибирати 

собі заняття за інтересами: рукоділля, малювання, майстрування, настільні ігри, 

перегляд фільмів. 

 Активно і насичено провели  зимові канікули вихованці Червоноградського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

 Діти під керівництвом педагогів Центру підготували театралізований вечір “Я і 

еко-місто” та театралізоване свято “Новорічне диво”, гостями яких були педагоги, 

батьки та школярі міста. 

 Вихованці ЦЕНТУМ тісно співпрацюють із Марійською дружиною церкви Юрія 

м.Червонограда, і вже традиційно на Різдвяні свята вони готують дійство «Колядуємо 

разом» для дітей реабілітаційного центру «Світанок» та свято “Україна колядує” для 

дітей громадської організації НІКА. Перед святами була оголошена акція «Завітай у 

гості з подарунком». Всі вихованці ЦЕНТУМу та педагоги підготували багато 

подарунків, які під час свят дарували діткам із центру «Світанок» та центру НІКА. 

 Спільно із Будинком дитячої та юнацької творчості м. Червонограда  за участі 

методиста ЦЕНТУМу Скороход О.В. відбувся “Різдв'яний вернісаж” з  цікавими 

конкурсами на кращу колядку, щедрівку. Після закінчення конкурсу діти були 

нагороджені подарунками. 

 Педагоги Центру спільно із директором українського національного музею 

Захарко Т.І. провели екскурсію “Вивчаємо Сокальщину”, під час якої вихованці багато 

дізнались про етнографічний фольклор та Сокальську вишивку. 

 Під час акції “Збережемо зимового птаха”, яку було оголошено в грудні-січні 

місяці, велись фенологічні спостереження за птахами у парку ім.  Шевченка, біля річки 

Західний Буг, проводилась підгодівля птахів. Також вихованці ЦЕНТУМу  

турбувалися  про лебедів, які  зимують на річці Західний Буг. 

 Під час зимових канікул керівник гуртка Глиницька Н.О.  спільно з Благодійним 

фондом «ЗООЗАХИСТ Червоноград», організувала та провела акцію «Захист тварин 

від жорстокого поводження». Гуртківці провели пропагандистську роботу серед 

мешканців міста, підготували та роздали листівки «Захистимо наших менших друзів!». 
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 10-13 січня відбувся триденний навчально-тренувальний похід в Карпати за 

маршрутом: м.Червоноград — м. Львів — смт Славсько - т/б "Трембіта" -  

с. Тухля "Франкова криниця" — смт Славсько — м. Львів — м. Червоноград, участь у 

якому взяли вихованці "Екологічного парламенту" ЦЕНТУМ, вихованці гуртка "Юні 

туристи-краєзнавці" та "Історичне краєзнавство" КЗ ЛОР «Львівський обласний  центр 

краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» (керівник гуртка Слук В.П., 

методист ЦЕНТУМу Скороход О.В). 

 Гуртківці взяли участь в акції “Утилізуємо ялинки правильно”, малювали 

плакати, провели брейн-ринг “Ми за утилізацію ялинок”. Методист Скороход Оксана 

Василівна виступила на радіо “Новий двір” з темою “Утилізуємо ялинки правильно”. 

 Відповідно до плану роботи Стрийської міської станції юних натуралістів на 

період зимових канікул для вихованцями гуртків був проведений 

 Під час канікул вихованці гуртків «Природа нашого краю», «Юні друзі 

природи», «Юні овочівники» та «Фітотерапія» взяли участь у конкурсах на «Краще 

виконання колядки»; дівчатка гуртка «Краєзнавство», «Юні лісівники», «Знавці 

лікарських рослин» та «Флористика і фітодизайн інтер’єру” позмагались за краще 

виконання щедрівок. Для дітей молодшого шкільного віку були проведені вікторини: 

«Знай, люби, бережи», «Знайомі незнайомці», «Впізнай тварину за ознаками», « 

Дивовижними стежками зими». 

 Проведення просвітницької роботи з питань формування національної 

свідомості, вивчення та збереження традицій святкування Різдва в Україні,  виховання 

почуття патріотизму були в центрі уваги педагогів. Керівники гуртків провели з 

вихованцями ряд бесід: «Традиції Різдва в Україні», «Україна колядує», «Різдвяно – 

новорічні традиції народів світу», «Як святкують Новий рік в інших країнах світу», 

«Традиції святкування Різдва на Прикарпатті». 

 Готуючись до конкурсу «Зимуючі птахи», що проходить в рамках 

Всеукраїнської акції «Годівничка», юннати вели спостереження за птахами, 

фотографували їх у природі, малювали. Під час  акції «Пташина їдальня» для 

гуртківців проведені тематичні заняття «Чому потрібно підгодовувати птахів 

взимку?», майстер-класи з виготовлення годівниць, які діти розвішали на території 

СЮН та парків міста. 

 Під час канікул діти багато часу проводили на свіжому повітрі. З юннатами були 

проведені  новорічні ігри, розваги, забави та змагання. Керівники гуртків організували 

для дітей екскурсії містом, до  новорічної ялинки,  у виставкову залу меморіального 

комплексу «Борцям за волю України» на виставку «Новорічна композиція», а також  

на виставку мистецького об’єднання «Стрий – Ко» та «Ретро ялинка». 

 З метою формування творчих умінь та навичок педагоги Стрийської міськ  СЮН 

провели майстер – класи, до яких залучили не лише вихованців гуртків, але й учнів 

шкіл міста та всіх бажаючих. Цього року на базі  міського музею, з яким станція 

співпрацює впродовж багатьох років, були проведені майстер – класи: «Виготовлення 

різдвяних ангеликів», «Святкові атрибути»,  «Новорічно – різдвяні обереги». 

Проведення майстер-класів анонсувалось у соціальних мережах, всі охочі мали змогу 

взяти участь.  Цікаві, пізнавальні та креативні майстер-класи провели вихованці 

старшого віку для гуртківців початкової ланки. Діти вчились вирізати оригінальні 

сніжинки, виготовляти новорічні іграшки з паперу та вітальні листівки. 
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 Під час проведення зимових  масових  заходів у Дрогобицькому РЕНЦУМ було 

задіяно понад  250 гуртківців. 

 Гуртківці взяли  участь в районному фестивалі-конкурсі дітей та юнацтва  

«Різдвяні канікули 2020»,  який проводився з метою вивчення колядок, щедрівок, 

віншівок, посівалок, новорічних привітань, вертепних дійств  та збереження традицій 

рідного села. У рамках фестивалю-конкурсу діяла виставка, на якій були представлені 

роботи  вихованців Центру: сучасні іграшки, ялинкові прикраси, різдвяно-новорічні 

композиції. 

 На базі шкіл з гуртківцями  проводились  розважально-пізнавальні  заходи: 

 - гра-мандрівка «Зимовими стежками природи; 

- майстер-клас з виготовлення  вітальної листівки « Різдвяний подарунок своїми 

руками». 

- флористичний конкурс    в рамках природоохоронної  акції «Замість ялинки-гілка» ; 

- на кращу зимову аплікацію; 

- оздоровчо-розважальні ігри «Зимові розваги» ;   

- конкурс-вікторина « Пташина ялинка», конкурс  годівничок; 

- екскурсії  в природу з метою спостереження за  зимуючими птахами. 

 Впродовж зимових канікул проводились  екскурсії  до новорічних ялинок м. 

Дрогобича та Трускавця, природничого  музею міста  Дрогобича. 

 Різні форми дозвілля під час зимових канікул сприяли всебічному розвитку 

вихованців, росту творчого потенціалу, виховання екологічної культури та 

формуванню національної свідомості і любові до рідного краю. 

 Всього в області було оздоровлено 1 152 юннатів, що становить 49% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 456 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 13; дітей, позбавлених батьківського піклування – 4; дітей з інвалідністю – 1; 

дітей учасників АТО – 27; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 109; 

талановитих та обдарованих дітей – 302. 

 Оздоровлено: 

в профільних таборах — 30; 

охоплено екскурсіями, походами – 843. 

 

Миколаївська область 

 В позашкільних закладах еколого-натуралістичного спрямування Миколаївської 

області, в період зимових канікул були організовані масові заходи спрямовані на 

оздоровлення та відпочинок дітей  в тому числі: виховні, культурно-масові, 

екскурсійні, фізкультурно-спортивні та національно-патріотичні, туристські походи, 

подорожі видатними місцями Миколаївщини та України відповідно до «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 канікул 

забезпечило зайнятість та запобігло явищам бездоглядності, дало змогу продовжити 

виховний процес та розвивати творчі здібності вихованців, органічно поєднувалися 

популяризація валеологічних знань, формування у юних дослідників основ здорового 

способу життя із реабілітаційно-оздоровчою роботою. Для профілактики вірусних 

респіраторних захворювань у зимовий період педагоги використовували ароматерапію 

та фіточаї. Під час зимових канікул активізувалася робота фітобарів, яку організували 
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керівники гуртків ОЕНЦУМ разом зі своїми вихованцями. Вони ділилися рецептами 

фіточаїв «З квіткової скриньки» та пригощали ароматними напоями вихованців 

гуртків Центру. 

В період зимових канікул проведено: 

Прокладання «стежини здоров'я» в паркі Перемоги ( 03.01-10.01.2020); 

розважальні програми та ігри на свіжому повітрі: «Шукачі розваг» (08.01.2020); 

«Нумо, екологи» (02.01.2020);  «Новорічний калейдоскоп» (04.01.2020); 

фіто-чайна «Чудодійні листочки» (28.12.2019; 09.01.2020; 11.01.2019); 

вечорниці «Сію, сію, посіваю» (05.01.2020); 

участь в акції «Нагодуй пташку» (Виготовлення еко-годівнички  26-28.12.2019); 

майстерня Святого Миколая (19.12.2019); 

розважальна програма «Миколині вечорниці» (19.12.2019); 

тематична виставка поробок з природного матеріалу «В гості йди до нас Микола» 

(17.12.2019р); «На кращий дідух»; 

новорічні свята: «Як ми ялинку врятували» (27.12.2019); «Новорічний вогник» 

(26.12.2019); 

вивчення особливостей різдвяних свят українського народу, традиції обряди 

(03.01.2020); 

майстер-клас з розпису новорічних пряників (28.12.2019); 

відвідування новорічної вистави  в обласному Будинку художньої творчості 

(02.01.2020); 

відвідування театралізованої ялинки «Новий рік до нас поспішає» (08.01.2020); 

конкурси: на кращого читця «Зимонька-зима» (05.01.2020); на кращого колядника 

(10.01.2020); 

новорічний музичний салон (08.01.2020); 

караоке «Співаємо колядки, щедрівки» (27.12.2019; 03.01.2020); 

Змістовно і корисно провели зимові канікули в неймовірно чудових Карпатах 

юні екологи та туристи-краєзнавці гуртків «Паросток» та «Юні туристи» 

(Кривобалківський ЗЗСО), гуртків «Юннат» та «Юні туристи» (Ковалівський ЗЗСО), 

«Юні туристи» (Кир'яківський ЗЗСО), туристи та екологи з Зеленоярського ЗЗСО. У 

період з 8 по 12 січня 2020 року в с. Буковець Верховинського району Івано-

Франківській області проходив зимовий навчально-тренувальний збір юних 

рятувальників «Буковець - 2020». Збір проводиться з метою формування у дітей та 

молоді культури безпечної життєдіяльності, популяризації здорового, активного 

способу життя, фізичного розвитку молоді. Програмою Збору передбачалося 

проведення майстер-класів, навчально-тренувальних занять щодо відпрацювання 

елементів техніки та тактики гірських сходжень, техніки пересування по снігу; 

проведення пошуково-рятувальних робіт у зоні сходження лавин; транспортування 

постраждалого за допомогою підручних засобів; надання домедичної допомоги при 

травмуваннях, переохолодженні та обмороженні, проведення змагань та конкурсів, 

спортивних заходів та культурної і екскурсійної програм. Також у програмі Збору 

відбулося свято колядок та щедрівок, було проведено турніри з волейболу та тенісу, 

конкурси талантів та стіннівок, вечори дозвілля та дискотеки. 

Організатори Збору  передбачили для старших школярів сходження на оспівану 

Іваном Франком гору Писаний камінь, а для молодших – похід в урочище Терношори. 

Щоб діти повніше могли поринути у світ дивовижних, величних і загадкових Карпат, 
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ще раз вдихнути в себе цілюще і прозоре гірське повітря, насичене легендами 

гуцульського краю.          

«Ой весела в нас зима!», саме таку назву місячника зимового відпочинку та 

оздоровлення (з 19 грудня по 18 січня ) було заплановано для дітей Первомайської 

СЮН. 

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 № 5, 6, 9, 12, 15, 16, № 17). 

В рамках програми зимового оздоровлення було передбачено фізичне і духовне 

оздоровлення підростаючого покоління, а також розвиток їх творчих здібностей і 

талантів.  

І з метою створення належної атмосфери для цікавого дозвілля учнів,  педагоги 

СЮН організовували  і проводили  різноманітні   конкурси, спортивні змагання, ігри, 

дискотеки, прогулянки до річки тощо. 

Під час зимових канікул працівниками Первомайської міської  станції юннатів 

проведені різноманітні заходи, якими охоплено 347 вихованців, з них: 5 дітей-сиріт, 2 

інвалідів, 46 дітей із багатодітних  та малозабезпечених сімей,  дітей з групи ризику - 

11, талановитих та обдарованих дітей – 199. 

Для 347 вихованців Первомайської міської СЮН проводились такі заходи: 

Свято «Миколай, Миколай, подарунки роздавай!»;  «Українська коляда», «З Новим 

роком!»;  

акція «Ялинка без ялинки», виготовлення, конкурс і виставка новорічних сувенірів; 

новорічний ранок «З Новим роком!» та розваги біля ялинки; 

«Майстер-клас» по виготовленню дідухів; 

підгодівля зимуючих птахів та проведення спостережень за ними; 

акція «Годівничка»; 

екскурсії до міської ялинки; 

конкурсно-розважальна програма «Ой, весела в нас зима!»; 

вікторина  «Різдвяні звичаї»; 

зимова ігротека; 

пізнавальна програма «Українська коляда». 

Кожен заклад має власні традиції. На Первомайській СЮН стало уже традицією 14-й 

рік поспіль проводити загальностанційні свята: «Миколай, Миколай, подарунки 

роздавай», «Свято Нового року», «Українська калита». До проведення цих свят 

залучаються і батьки наших вихованців. Вони є активними учасниками під час 

проведення цих заходів: разом з дітьми приймають участь у конкурсах, розвагах, 

змаганнях, створюють добрий настрій, надають неоціненну допомогу керівникам 

гуртків. 

Так, 19 грудня, вихованці гуртка «Екологічний театр» (кер. Костенко І.М.), 

показали виставу «Миколай, Миколай, подарунки роздавай!». Після проведеного 

заходу добрий  Миколай заходив на заняття гуртків  з подарунками, які керівники 

гуртків, знаючи про дитячі забаганки, готували заздалегідь. 

Традиційною є акція «Дід Мороз для дітей» (збір та виготовлення подарунків 

для дітей – сиріт дитячого будинку), з метою розвитку милосердя та гуманізму дітей. 

В період з 19 грудня по 26 грудня юннати СЮН розучували колядки, щедрівки, з 

якими потім ходили вітати своїх спонсорів; здійснили екскурсію до міської ялинки; 
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провели вікторину «Новорічні звичаї та обряди»;  організували конкурс «Зорепад 

новорічних ідей»; оформили виставку композицій «Різдвяний подарунок»; здійснили 

операцію «Друзі птахів» (рейд – перевірка пташиних їдалень). 

 З метою пропаганди серед учнівської молоді руху за збереження хвойних дерев 

на станції юних натуралістів пройшла виставка творчих робіт «Новорічний сувенір». 

Юннатами СЮН було проведено акцію «Зимовий букет», в рамках якої оформлено 

виставку – продаж новорічного аранжування. 

Продуктивно працювала «Майстерня Дядечка Дятла» по виготовленню 

годівничок для птахів. 

У цьому році на базі СЮН  відновлено традицію по виготовленню Дідухів. 

Дуже весело, з великим захопленням проводилися спортивні змагання, зимові розваги 

на свіжому повітрі, народні ігри. 

Для профілактики вірусних респіраторних захворювань в зимовий період 

педагоги використовували ароматерапію і фіточаї. Під час зимових канікул 

активізувалася робота фітобару «Рецепти бабусі».   

Ігри на свіжому повітрі та екскурсії в природу сприяли загартуванню та 

загальному оздоровленню юннатів.  

Також були проведені природоохоронні заходи: 

1. Конкурси, змагання, ігри: конкурсно-розважальна програма «Ой, весела в нас зима», 

вікторина  «Новорічні звичаї та обряди», конкурс «Зорепад новорічних ідей»; зимова 

ігротека, конкурс колядок «Нова радість стала», конкурсно-розважальна програма 

«Веселі канікули». 

2. Свята: «Українська Коляда» та «Миколай, Миколай, подарунки роздавай!», «З 

Новим роком!». 

3. Екскурсії:  екскурсія до міської ялинки; екскурсія на каток. 

4. Акції: «Дідух»,   «Годівничка», «Ялинка без ялинки», «Зимовий букет». 

5. Загальноміські заходи: конкурсно-розважальна програма біля центральної ялинки 

міста; «Майстерня Діда Мороза». 

6. Виставки дитячих робіт: «Різдвяний подарунок»,  «Новорічний сувенір». 

Під час зимових канікул всі гуртки та відділи Миколаївської міськСЮН пов’язували 

свою роботу з оздоровчою програмою, в яку входили: 

Фіточайні  ( були присутні діти ЗОШ№№10, 14, 19, 26, 28, 33, 45, 47, 60): 

- «Українські смаколики» (охоплено46 дітей); 

- «Рослинки - вітамінки» (охоплено 58 дітей); 

 2. Ігри, конкурси, змагання на свіжому повітрі: 

- «Зимові забави» (охоплено48 дітей); 

- «Різдвяний вертеп» (охоплено 38 дітей); 

- «Веселі старти» (охоплено 46дітей). 

Сумісно з батьками проведені оздоровчі походи (охоплено85дітей): 

- до дендропарку «Дружба»; 

- до Новорічної міської ялинки на площі Соборній; 

- до Миколаївського зоопарку. 

4. Кінолекторії: 

- «До здорових звичок звикай – здоров’я обирай!» (охоплено 49 дітей); 

- « Здорове харчування» (охоплено 42 дитини). 
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Всього оздоровчими заходами охоплено 412  дітей міської станції юних натуралістів, з 

них пільгової категорії 393 дитини. 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Назва заходу Час і місце 

проведення 

Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

2.01.2020 

 

3.01.2020 

 

8.01.2020 

 

9.01.2020 

 

10.01.2020 

 

11.01.2020 

 

13.01.2020 

 

14.01.2020 

 

Екскурсія в природу 

 

Виготовлення новорічних 

іграшок 

Турнір-вікторина 

«Калейдоскоп» 

Конкурс колядок та щедрівок 

 

Екологічний брейн-ринг 

 

Вікторина «Казковими 

стежками» 

Ігрова програма для юних 

ерудитів 

Вікторина «Символіка квітів» 

 

 

10.00-11.00 

 

10.00-11.00 

СЮН 

11.00-12.00 

СЮН 

10.00-11.00 

СЮН 

11.00-12.00 

СЮН 

10.00-11.00 

СЮН 

10.00-11.00 

СЮН 

11.00-12.00 

     СЮН 

 

Чебанова В.Є. 

 

Іванченко О.В 

 

Зажиєва Л.В. 

 

Табакар Г.І. 

 

Чебанова В.Є. 

 

Іванченко О.В 

 

Табакар Г.І. 

 

Зажиєва Л.В. 

У системі повноцінного навчально-виховного процесу Новоодеської станції 

юних натуралістів чине місце належить організації змістовного дозвілля учнів. З 

метою забезпечення ефективного відпочинку дітей, створення належних умов для 

для культурно-виховної роботи з дітьми під час зимових канікул керівниками гуртків 

були організовані та проведені різноманітні масові заходи: 

Цікавими для учнів були такі заходи:  ігри «Щасливий випадок», «Я люблю 

Україну» та екологічний брейн-ринг. Яскраве враження в учнів залишив 

народознавчий конкурс «Ясен світ коляди», який сприяв національному вихованню 

учнів, пізнанню ними витоків української культури. До новорічних та різдвяних свят 

була організована районна виставка творчих робіт «Новорічна композиція» та 

«Український сувенір». Виставку відвідали не лише вихованці станції, а й учні 

загальноосвітніх та позашкільних закладів району. 

 Найбільш ефективним засобом виховного впливу є екскурсії, які допомагають 

учням тісно спілкуватися з природою та формуванню в них екологічної культури. Для 

вихованців станції були проведені екскурсії до зимового лісу, на околицю міста, в 

природу. Учні мали змогу спостерігати за сезонними змінами в природі та поведінкою 

тварин взимку, провели облік зимуючих птахів.   

 До проведення масових заходів під час зимових канікул були залучені діти 

соціальних категорій, обдаровані учні, лідери учнівського самоврядування. 

 В закладі були створені безпечні умови для відпочинку дітей. 

 В період зимових канікул кожна дитина отримала позитивний настрій та гарні 

емоції. 

 Всього в області було оздоровлено 1 439 юннатів, що становить 44% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 1 043 дітей пільгових категорій, з них: дітей-
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сиріт – 15; дітей, позбавлених батьківського піклування – 23; дітей з інвалідністю – 13; 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 255; дітей з групи ризику — 13; 

талановитих та обдарованих дітей – 724. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 893. 

 

Одеська область 

 Протягом зимового періоду 2020 року в Одеський області в системі освіти 

еколого-натуралістичного напряму  було оздоровлено 5965 дітей. 

Під час цього періоду для дітей були організовані різноманітні заходи за еколого-

натуралістичним напрямом роботи такі як: 

- новорічні ранки, 

- свята, 

- конкурси, 

-  новорічні ігри та розваги, 

-  майстер-класи з виготовленням новорічних прикрас та композицій, 

- природоохоронні акції («Ялинка», «Годівничка», «Зимуючі птахи) 

- екскурсії в природу та походи. 

Так, у районах області, де працюють спеціалізовані позашкільні заклади (ЕНЦ, СЮН) 

проведена наступна робота: 

У КПНЗ «Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна» про-ведено облік 

зимуючих у місті птахів в рамках Всеукраїнського великого зимового обліку птахів з 

вихованцями гуртка «Юні орнітологи» у Лузанівському парку. Проведена 

природоохоронна операція «Годівничка» - розвішування годівничок та підгодівля 

птахів біля КПНЗ «ОЕНЦ «Афаліна».  Екскурсії в природу - фенологічні 

спостереження за природою взимку з вихованцями гуртка «Юні орнітологи»та гуртка 

«Юні квітникарі» на природоохоронній території Ліски. 

На Ізмаїльській міській станції юних натуралістів під час зимових канікул було 

організовано та проведено багато корисних і цікавих заходів, присвячених новорічним 

і різдвяним святам,  спрямованих на забезпечення змістовного відпочинку дітей. 

 Вихованці гуртків «Любителі домашніх тварин»  та «Юні кінологи» взяли 

участь у традиційній зйомці новорічного привітання від юннатів для телепрограми 

«Планета фантазій» Ізмаїльського телебачення. 

        Протягом грудня та  зимових канікул, проведена природоохоронна акція 

«Ялинка», екскурсії по екологічній стежині Музею живої природи СЮН з метою 

ознайомлення з хвойними рослинами та їх біологічними особливостями. Також у 

дендропарку СЮН діти разом з керівниками гуртків  провели  акцію «Прикрашаємо 

живу ялинку».   

        На  заняттях гуртків  СЮН проводились  заняття, майстер-класи  по  

виготовленню новорічних композицій, іграшок та різдвяних сувенірів. У гуртку 

«Флористика та фітодизайн інтер’єру» провели заняття на тему «Новорічні та різдвяні 

композиції», під час якого діти навчились створювати віночки та підсвічники з 

використанням природних матеріалів: гілок берези та туї, горішків та шишок.  Учні 

гуртка «Природа крізь призму англійської мови» стали учасниками святкового ранку 

«Вітаємо тебе, пацюка рік!» з пізнавально-розважальною  програмою з конкурсом 

«Найдопитливіший» та вікториною «Брати наші менші». Вихованці гуртка «Юний 

садівник  провели благодійну акцію «Допоможи нужденним»: зібрали міні-подарунки 
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із цитрусових фруктів та солодощів та подарували їх з  новорічними привітанням 

людям похилого віку. 27 грудня на Ізмаїльській станції юних натуралістів проведений 

новорічний ранок для гуртківців «Зимові розваги». Діти взяли участь у цікавих 

розважальних конкурсах та естафетах. 

          В рамках міського етапу природоохоронної акції «Годівничка» проведені 

практичні заняття  з  виготовлення годівниць для зимуючих птахів.  Юннати 

навчились виготовляти різні годівниці: від найпростіших – із пластикових пляшок, до 

найскладніших – дерев’яних. Під час природоохоронної операції на  допомогу птахам 

розвішано   41  годівниць.  Також  проводились спостереження за зимуючими 

пернатими   та вивчення їх видового складу та  обліку проведені  екскурсії з 

вихованцями  гуртків «Юні охоронці природи», «Природа рідного краю», «Юний 

фермер». 

Програмою зимових канікул Ренійської районної СЮН було передбачено 

фізичне і духовне оздоровлення підростаючого покоління, а також розвиток їх творчих 

здібностей і талантів, організовано і проведено відпочинок і оздоровлення у поєднанні 

з масовими заходами та екскурсіями. 

Були проведенні конкурси новорічних композицій та букетів,  майстерня 

ялинкових прикрас,  конкурси малюнків,  виготовлення поробок з насіння та 

природного матеріалу, перегляд відеофільмів про природу різних географічних широт, 

вікторини, екологічні ігри, розгадування кросвордів і ребусів. Для юнатів проведені 

екскурсії до екопарку «Картал», на ставок Гирліч – зупинку № 2 екологічної стежки, в 

парк та водоймів (озер Картал та Дервент). Вже традиційними стали екскурсії 

вихованців гуртка «Юні кролівники» до мешканця с.Новосільське Крачун М.С. для 

ознайомлення з особливостями розведення кролів в домашніх умовах. 

На новорічні та різдвяні свята були проведені розважальні програми «Новорічні 

пригоди» та «Зірка бажань», конкурс колядок та щедрівок. 

Окрім розваг юннати Ренійської районної СЮН проводили і природоохорону 

роботу, а саме взяли активну участь в акції «Годівничка» - виготовляли годівнички з 

різноманітного матеріалу, підгодовували птахів та вели облік чисельності та видового 

складу птахів в межах сіл Новосільське та Орлівка. 

За період зимових канікул вихованці ЦЕНТУМ м. Чорноморськ брали участь у 

міській виставці «Ялинка». Також були проведені низка свят-конкурсів: «Новорічне 

свято», «Різдвяні вечори», «Новорічна казка », тощо. 

Крім цього вихованці ЦЕНТУМ брали участь у природоохоронних акціях «Зимуючі 

птахи», «Лебідь». 

В гуртках проведено конкурс на кращу листівку про зимуючих птахів, великий 

зимовий облік птахів в парках міста, міський лекторій: «Ознайомлення з видовим 

різноманіттям зимуючих птахів міста, правила їх підгодівлі», екскурсію на Сухий 

лиман (паромна переправа) «Зимуючи водоплаваючі  птахи». 

У районах області, де  немає спеціалізованих позашкільних закладів (ЕНЦ, СЮН)  діти 

теж не були осторонь позашкільної освіти еколого - натуралістичного профілю. 

Під час зимових канікул адміністрацією Центру дитячої та юнацької творчості 

Лиманської районної ради було організовано акцію «Допоможемо птахам взимку». В 

ході акції вихованці виготовляли власноруч годівнички та вивішували їх на подвір’ї 

закладу освіти, в рамках акції підготувлений інтерактивний захід, на якому була 

представлена інформація про місцевих птахів, як вони пристосовані до життя в 
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зимових умовах та чому так необхідно підгодовувати їх взимку. Керівником гуртка 

«Природа рідного краю» проведений цікавий та корисний майстер-клас «Еко-

годівничка». 

Під час оздоровлення, вихованці гуртка «Природа рідного краю» відправилися з 

екскурсію в зимові Карпатські гори, під час якої відвідали Карпатський національний 

природний парк та природний заповідник «Медобори». Вихованців гуртка «Людина і 

довкілля» відвідали національний дендрологічний парк «Софіївка» та Курісовське 

заповідне урочище, яке являється складовою частиною Тилігульського ландшафтного 

парку. 

З 26.12.2019 по 10.01.2020 р. еколого-натурастичним віділлом КПНЗ «Одеський 

ЦДЮТ «Промінь» було проведено 7 екскурсій до живого куточку. З 16.12.2019 по 

16.01.2020 р. було проведено районний очно-заочний фото-конкурс «Мій улюбленець» 

де роботи  переможців організовано в виставку з світлинами своїх домашніх 

улюбленців та гумористичними коментарями.  Святкове нагородження переможців 

цього конкурсу «Мій улюбленець» з участю кінологічного клубу «Болеро». Виставка 

фотографій діяла протягом зимових канікул. Відвідало понад 100 осіб.  13 січня – 

переможці відвідали притулок для тварин «Ковчег» з метою передачі кормів та 

підстилок для собак. 

В рамках Всеукраїнської акції «Пташина їдальня» проводився конкурс на кращу 

годівничку, які розвішувалися на прилеглій території, також проводився конкурс 

малюнків. З 26.12.19 по 13.01.20 р. постійно діяла виставка  новорічних, різдвяних 

листівок, малюнків та поробок.   

Кодимським районним Центром дитячої та юнацької творчості під час зимових 

канікул організовувалися і проводилися різноманітні конкурси, ігри, спортивні 

змагання. 

Діти взяли участь у Всеукраїнській акції «Збережи ялинку». Новорічний ранок в 

ЦДЮТ найулюбленіше свято  відбулося 28 грудня 2019 року.  Незабутніми стали 

«Зимові забави зі Сніговиком» –  рухливі ігри, кункурси, змагання, які провели на 

свіжому повітрі.. 

Протягом грудня-січня 2019-2020н.р. робота Центру дитячої та юнацької 

творчості м.Подільська була організована так, щоб кожна дитина почувала себе 

весело, затишно, комфортно, відпочила та оздоровилася. 

 Виховуючи в гуртківців відповідальне ставлення до навколишнього середовища, 

почуття бережливого ставлення до природи, збагачуючи знання дітей про українські 

народні звичаї та традиції, в ході декади  народознавства проведено: «Майстерню Діда 

Мороза», свято зимової казки «Кришталевий дзвін зими», пізнавально-розважальний 

конкурс «Зима йде – свята веде», екологічну гру «Заповідними стежками», 

екологічний КВК «Знавці природи», посиденьки «Традиції святкування Нового року 

та Різдва в Україні». 

Еколого-натуралістичний відділ центру дитячої та юнацької творчості 

Куяльницької сільської ради Подільського району у період зимових канікул проводив 

тематичні масові заходи де діти відвідали новорічні та різдвяні свята, «Майстерню 

Діда Мороза» із виготовлення різдвяних та новорічних композицій, іграшок з 

природного матеріалу в гуртках «Виготовлення сувенірів», «Юні флористи», 

«Витинанка», «Декоративно-ужиткове мистецтво», новорічно-різдвяну виставку  

природоохоронної  акції «Ялинка»,  ігрову програму новорічний вечір з дискотекою 
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«Новорічні пригоди в казковій країні», конкурс природоохоронних листівок 

«Збережемо зелену красуню», конкурс малюнків та новорічно-різдвяних витинанок 

«Зимові візерунки». 

Під час зимових канікул 2019-2020 року в натуралістичному відділі  КЗ 

"Березівський міський ЦДЮТ"  проводились різноманітні зимові заходи та конкурси. 

Для вихванців  працювали майстерня Діда Мороза,  проводився конкурс на кращу 

новорічну витинанку "Чарівні візерунки", конкурс зимових та новорічних композицій,  

вистава   лялькового  театру "Новорічні пригоди", екскурсія в парк "Підгодівля 

зимуючих птахів",  конкурс малюнків "Зима-чарівниця" , різдвяні розваги та колядки 

"Ой радуйся, земле", конкурс на кращу різдвяну вітальну листівку, засідання фітобару 

"Калинка"",  екскурсія на екологічну стежину "Природа взимку", засідання 

кінолекторію "Знай, люби, бережи". 

У Болградському районі під час зимових канікул проводились конкурсно-ігрові 

програми, тренінгові заняття, години спілкування, пізнавально-розважальні ігри, 

позакласні виховні заходи. Проведені екскурсії на природу для учнів шкіл району та 

вихованців РЦДЮТ. Діти відвідали  дельфінарій у м. Одеса,  Свято-Покровську 

церкву с. Виноградне, Спасо - Преображенський собор у м. Болград, парк ім. Пушкіна 

у м. Болград,            м. Ізмаїл, Болгарський культурний центр, центр гагаузької 

культури,  новорічні свята та ранки, прийняли участь у конкурсі малюнків «Зимова 

казка» 

На базі районного центру дитячої та юнацької творчості проходила 

природоохоронна акція «Ялинка», де взяли участь особливі діти з Комунального 

закладу «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з 

дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування» та 

Болградський РЦДЮТ. 

У період з з  02.01.2020  по 13.01.2020 р  в Окнянському  БДЮТ, протягом 

зимових канікул,  працював пришкільний табір «Зелена школа». 

Новорічний ранок проводився не лише для вихованців БДЮТ , а й для дітей району. У 

вихідні проводились різноманітні конкурси малюнків, і  завдання-вправи по 

виготовленню  цікавих виробів,  ігри на свіжому повітрі, конкурси загадок, презентації 

про народні ремесла українців , конкурс  «Що? Де? Коли?» , конкурс колядок «Україна 

колядує»,  виховні години  «Зимові традиції українського народу» та майстер–клас для 

вихованців гуртків, а також Новорічні віншування в організаціях району.   

 Еколого-натуралістичний відділ Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання під час зимових канікул провів низку майстер-

класів: «Виготовлення новорічних іграшок з фетру», «Виготовлення ялинкових 

прикрас в техніці орігамі», «Новорічна ялинка з паперу», «Різдвяні янголи», «Зима 

малює візерунки», «Новорічний магніт», «Чарівний світ акваріуму» та інші. Діти з 

задоволенням відвідали майстерню Святого Миколая, новорічний ранок «Новорічні 

пригоди Буратіно», різдво у Кірхі, екскурсії до Палеонтологічного музею, музейно-

виставкого комплексу ім. В.П. Філаттова, виставку «Різдвяна зірка» у Свято-

Архангело-Михайлівському монастирі. Вихованці гуртків «Екологічний театр»  та 

«Екологічна журналістика» моніторили ринки продажу ялинок та юннати молодшого 

віку підгодовували птахів. 

 Всього в області було оздоровлено 5 965 юннатів, що становить 93% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 4 272 дітей пільгових категорій, з них: дітей-
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сиріт – 69; дітей, позбавлених батьківського піклування – 21; дітей з інвалідністю – 82; 

дітей учасників АТО – 31; дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 2; 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 701; дітей з групи ризику — 16; 

талановитих та обдарованих дітей – 3 350. 

 Оздоровлено: 

в таборах денного перебування — 218; 

охоплено екскурсіями, походами – 3 254. 

 

Полтавська область 

 Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 22.01.2020 № 17  ,,Про інформаційні дані щодо проведення зимових 

відпочинково-оздоровчих, експедиційних кампаній дітей та учнівської молоді в 

системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю за 2020 рік’’ 

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 6 районних (міських) закладах позашкільної освіти 

області еколого-натуралістичного напрямку, Полтавському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді, обласному дитячо-юнацькому 

оздоровчому таборі ,,Еколог’’, Шишацькій, Кобеляцькій, Решетилівській філіях та 

філії ПОЕНЦУМ у Полтавському районі було організовано відпочинок з широким 

залученням дітей і учнівської молоді до новорічно-різдвяних дійств, свят, вечорів, 

бесід, екскурсій, конкурсних та ігрових розважальних програм. 

Педагогічними працівниками закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

спрямування у Полтавській області проведено масові заходи, серед яких: 

1. бесіди – 37; 

2. вікторини, ігри – 75; 

3. Свято Миколая – 37; 

4. майстерні, проведення майстер-класів – 62; 

5. новорічно-різдвяні виставки – 8; 

6. Свято Маланки – 1; 

7. екскурсії в природу – 27; 

8. участь у заходах та природоохоронних акціях та конкурсах – 42; 

9. участь у виставках – 30; 

10. круглі столи – 5; 

11. години спілкування – 25. 

Цими заходами було охоплено 6589 дітей. 

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 у районних 

(міських) будинках (центрах) дитячої та юнацької творчості, екологічних центрах, на 

станціях юннатів, у школах. 

Карлівський район 
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Для 415 вихованців Карлівської районної станції юних натуралістів було організовано 

12 масових заходів, серед них: 

виставка новорічно-різдвяних композицій ,,Новорічні композиції’’; 

новорічний ранок ,,Новорічний ігроленд’’; 

участь в акціях ,,Годівничка’’, ,,Підгодуй птаха!’’; 

майстер–клас з виготовлення годівниць та новорічних подарунків ,,Новорічна 

витинанка’’, ,,Зимові фантазії’’; 

година спілкування ,,Святкуємо Різдво!’’, ,,Навколосвітня подорож Діда Мороза’’; 

круглий стіл ,,Світ зимуючих птахів’’. 

Місто Лубни 

Для 656 вихованців Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів у період 

зимових канікул було проведено 19 заходів. 

Екскурсії до центральної ялинки міста, до парку ,,Спостереження за зимуючими 

птахами’’, ,,Сезонні зміни в природі’’. Для дітей була організована конкурсно-

розважальна програма ,,Новорічний спортивний калейдоскоп’’, ,,Зимові свята та 

традиції’’, ,,Будьмо здорові’’, ,,Щедрівки та колядки мого регіону’’. Працювали 

майстерні, в яких діти мали змогу долучитися до майстер-класів з виготовлення 

новорічних листівок та різдвяного вінка. Вихованці гуртків брали участь у 

природоохоронно-пропагандистських акціях ,,Годівничка’’, ,,Нагодуй птахів’’. 

Місто Миргород 

У Миргородському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді було проведено 108 масових заходів, серед них: майстер-класи ,,Майстерня 

Діда Мороза’’ (виготовлення об’ємних сніжинок, новорічних віночків, вітальних 

листівок, новорічних букетів); практичні роботи – участь в акціях ,,Допоможи 

зимуючим птахам’’, розвішування годівничок, ,,Збережи ялинку’’. Були організовані 

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 було задіяно 1659 дітей. 

Миргородський район 

Для 720 дітей на базі Миргородської районної станції юних натуралістів було 

організовано 103 заходи, а саме: 

майстерні Діда Мороза, в яких діти долучилися до виготовлення 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 Кременчук 

У Кременчуцькому еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді для 3026 дітей 

протягом зимових канікул було проведено 28 масових заходів, серед них: 

бесіди ,,Зимові небезпеки’’, ,,Пам’ятка безпечної поведінки вдома та на вулиці’’, 

,,Електроприлади. Правила обережності’’, ,,Коли ти один вдома’’, ,,Правила 

дорожнього руху’’; 

розважальні вікторини ,,Новий рік у країнах ЄС’’, ,,Сніг іде’’, ,,У гості завітала 

зимонька’’, ,,Біологічний брейн-ринг’’; 

новорічні ранки ,, Свято наближається’’, ,,Зимові розваги’’; 
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майстер-клас ,,Янголята’’, Різдвяна композиція’’, ,,Щедрувальники’’, ,,Символ нового 

року’’, ,,Атрибути для святкової фотосесії’’, ,,Різдвяний янгол’’, ,,Зимовий пейзаж’’, 

,,Сніжинки’’; 

години спілкування ,,Зимові свята в Україні – традиції, звичаї, обряди’’, ,,Безпечна 

поведінка під час новорічних свят’’. 

Пирятинський район 

Для 162 вихованців Пирятинської районної станції юних натуралістів було 

організовано 24 заходи, серед них майстер-класи з виготовлення різдвяних сувенірів, 

новорічних іграшок, новорічних подарунків; організовано та проведено гру-подорож 

до зимового парку; бесіди: ,,Українські традиції святкування Нового року’’, 

,,Збереження хвойних дерев’’, ,,Новорічні різдвяні прикмети та приказки’’, ,,Креативні 

ідеї декору до Нового року’’. Вихованці брали активну участь у природоохоронно-

пропагандистських акціях ,,Годівничка’’, ,,Великий зимовий облік птахів’’, ,,Підгодуй 

птаха’’. 

Філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді 

Зимові канікули для 557 дітей на базі філії ПОЕНЦУМ у Полтавському районі 

розпочались проведенням традиційної акції ,,Збережи ялинку’’, основною метою якої 

було проведення пропагандистської природоохоронної роботи зі збереження 

якнайбільшої кількості зелених ялинок. 

Для вихованців керівниками гуртків філії проведені майстер-класи з 

виготовлення новорічних іграшок, серед вихованців філії проведений конкурс на 

кращу новорічну іграшку. 

Організовано проведення свята до Дня Святого Миколая, проведено пізнавально-

розважальні ігри ,,Святкування Нового року в різних країнах світу’’, ,,Новорічний 

букет замість ялинки’’. Участь вихованців у природоохоронних акціях ,,Підгодуй 

птаха’’, ,,Синичка’’, ,,Великий зимовий облік птахів’’. 

Для 100 вихованців Шишацької філії були організовані 7 масових заходів, серед 

яких були святкування Дня Святого Миколая та Свято зустрічі Нового року, свято 

Маланки. 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. 

Організовано бесіди ,,Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай’’. Проведено 

екскурсії в природу з метою здійснення фенологічних спостережень та 

фотографування. 

Для 390 вихованців Кобеляцької філії та учнів Світлогірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів були організовані 12 заходів. Це бесіди – ,,Обережно – слизька 

дорога’’, ,,Стоп булінгу’’; розважальні вікторини та ігри – ,,Різдвяні традиції наших 

предків – шануємо зараз’’, ,,Новорічний серпантин’’, ,,Новорічна казка’’; майстер-

класи з виготовлення новорічних прикрас, подарунків для дітей. Працювала творча 

майстерня ,,Листівка Святому Миколаю’’. 

Для 384 вихованців Решетилівської філії проведено 33 заходи. Серед заходів – бесіди 

на різну тематику: ,,З історії святкування Різдва’’, ,,Безпека взимку’’; розважальні 

вікторини ,,Загадкова скринька’’, ,,Лабіринт’’, ,,Пошуки скарбів’’, ,,Новорічні танці’’; 
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свята ,,Святий Миколай прийшов до нас у гості’’, ,,Свято Миколая’’; участь у 

природоохоронно-пропагандистських акціях ,,Збережи ялинку’’, ,,Годівничка’’. 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

У грудні 2019 – січні 2020 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 29 масових заходів, до яких було залучено 449 вихованців: 

майстер-класи з виготовлення новорічних букетів і композицій ,,Збережи ялинку’’, 

виготовлення новорічних прикрас і подарунків своїми руками; 

відвідування новорічної вистави ,,Новорічні пригоди Крукоруків’’ 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; 

екскурсії до зимового саду з метою спостереження за птахами, в парк з метою 

вивчення фенологічних змін у природі взимку, до міської ялинки з метою 

фотографування зимових пейзажів; 

вікторини ,,Зимовий калейдоскоп’’, ,,Зимовий ліс’’, ,,Зимова казка’’, ,,Зимова 

фітоаптека’’; 

бесіди ,,Традиції зустрічі Нового року в різних країнах світу’’, ,,Традиціїї святкування 

новорічних свят в Україні’’. 

19 грудня 2019 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. 

До дітей завітав довгоочікуваний гість - Святий Миколай. Вихованці привітали його 

віршами та піснями. Святий Миколай вручив солодкі подарунки всім присутнім на 

святі дітям. 

27 грудня 2019 року 50 найактивніших гуртківців центру відвідали Полтавський 

обласний академічний театр ляльок, де побували на цікавій виставі ,,Зимові пригоди 

Крукоруків’’. 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. 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 3 до 18 

січня 2020 року реалізував свій науково-оздоровчий проєкт – обласну зимову наукову 

природничу 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 104 дитини з 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 
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старшокласників до участі у науково-дослідницьких і експериментальних проєктах 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. 

Освітній процес у Школі здійснюється відповідно до навчального плану і 

навчальних програм та проходить за такими напрямами: 

- 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, Національного університету ,,Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка’’. 

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. 

Діти взяли 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 обласного молодіжного 

центру, громадської організації ,,Альтаїр’’. Разом з керівниками загонів діти 

підготували колядки та привітали місцевих жителів з Різдвом Христовим. 

 Всього в області було оздоровлено 2 551 юннатів, що становить 58% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 1 619 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 7; дітей, позбавлених батьківського піклування – 37; дітей з інвалідністю – 49; 

дітей учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС – 12; з багатодітних і малозабезпечених 

сімей – 258; талановитих та обдарованих – 1256. 

 Оздоровлено: 

в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах – 64; 

охоплено екскурсіями, походами – 2 394. 

 

Рівненська область 

 У Рівненській області закладами позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

профілю проведено  відпочинково-оздоровчі заходи, якими охоплено 1850 юннатів. 

Гуртківці Радивилівського міського Будинку школяра Радивилівської міської ради 

побували на зимових екскурсіях до Морозівського лісу Радивилівського району. З 

вихованцями молодшого шкільного віку проведено ігри на свіжому повітрі.   

Вихованці  Костопільського будинку школярів Костопільської районної ради 

мандрували екологічною стежкою, яка розташована на території музею лісу. У 

комунальному позашкільному навчальному закладі «Рафалівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Володимирецької районної ради юннати 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. 
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Юні екологи Екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді 

ознайомились з орнітофауною м. Рівного, взяли участь у рухливих іграх, побували на 

екскурсії до Новобармацького масиву. Проводили обстеження двох лісових масивів: 

ліс поблизу с. Волошки та ліс заповідного заказника «Урочище» Павлівщина» між  с. 

Шпанів та с. Великий Олексин. 

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-натуралістиної та 

туристсько-краєзнавчої творчості» Березнівської районної ради організовано екскурсії 

до Надслучанського ландшафтного регіонального парку. 

Впродовж зимових канікул вихованці комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради брали участь у розвагах біля центральної 

ялинки, побували на екскурсіях до озера Басів Кут «Водойми взимку», у парку 

«Меморіал слави», у міському парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича 

Шевченко, стали учасниками бесід «Профілактика респіраторних захворювань», 

«Правила поведінки на льоду», «Як  уникнути шкідливих звичок», «Обережно! Грип», 

«Обережність не зашкодить», «У світі природи», «Бережи своє здоров’я», «Знавці 

лікарських рослин»  ділились рецептами фіточаїв «З бабусиної скрині» і пригощали 

ароматними напоями  дитячого кафе «Ромашка». Оздоровленню  юннатів Станції 

сприяли рухливі ігри, екскурсії в природу. 

 Всього в області було оздоровлено 1 850 юннатів, що становить 31% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 1 850 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 2; дітей, позбавлених батьківського піклування – 3; дітей з інвалідністю – 17; 

дітей учасників АТО – 12; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей – 152; з групи 

ризику – 13; талановитих та обдарованих – 1 651. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 1 850. 

 

Сумська область 

 Відпочинково-оздоровчі заходи для дітей та учнівської молоді в закладах 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю Сумської області під час 

зимових канікул було проведено з 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року. 

Різними організованими формами оздоровлення було охоплено понад 3320 

вихованців. 

Відповідно до плану проведення новорічно-різдвяних свят в еколого-

натуралістичному відділі комунального закладу Сумської обласної ради – обласного 

центру позашкільної освіти та роботи тз талановитою молоддю у період з 21 грудня 

2019 року по 12 січня 2020 року було проведено масові заходи: свято для вихованців 

старшого дошкільного віку «Зимові пригоди», конкурсно-розважальна програма для 

вихованців молодшого шкільного віку «Christmas Party», конкурсно-розважальна 

програма для вихованців середнього шкільного віку «Новорічне конфетті», 

пізнавально-розважальна програма для вихованців пільгових категорій «Різдвяний 

співограй», Свято зимуючих птахів, природоохоронні акції «Замість ялинки – букет» і 

«Годівничка», арт-кав’ярня «Святкові фантазії», майстер-класи «Зимовий колаж», 

«Різдвяний янгол». У заходах взяло участь 350 вихованців. Інформація про заходи 
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висвітлювалася на офіційному сайті закладу та на сторінці екологічного клубу відділу 

«Дивосвіт» у соціальній мережі Facebook. 

115 вихованців Великописарівської районної станції юних натуралістів 

долучилися до проведення святкових заходів до Дня Святого Миколая, свята зустрічі 

Нового року «Зима іде – новорічне свято веде», вернісажу новорічних костюмів, 

конкурсу-виставки «Новорічний букет» у межах акції «Збережи ялинку», свята 

«Зимуючі птахи» у межах районної акції «Допоможи пернатим друзям»; взяли участь 

у обласному новорічно-різдвяному святі в Сумському обласному академічному театрі 

драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна. 

На Ямпільській районній станції юних натуралістів заходи у межах зимових 

шкільних канікул проходили з 30 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року. Заходи 

проводилися з метою забезпечення інтелектуального, фізичного, психічного, творчого 

розвитку дітей; сприяли патріотичному, трудовому, екологічному вихованню. 

Відповідно до плану для 490 дітей різних вікових категорій було проведено свято-

подорож «Новорічні пригоди», операція «Джерельце», конкурсно-розважальна 

програма «Новорічні перешкоди», гра-вікторина «Зимова феєрія», конкурсно-

розважальна програма «Новорічні розваги», ігри різдвяних країн, змагання Дідусів 

Морозів, гра «Новорічні пригоди біля ялинки», різдвяні ворожіння, гра «Новорічний 

калейдоскоп»; організовано екскурсії до міні-музею «Давня українська хата», 

Ямпільського краєзнавчого музею, теплиці та живого куточку станції, лісового 

масиву. 

Педагогічний колектив Конотопської міської станції юних натуралістів 

забезпечив якісну організацію цікавого й змістовного відпочинку вихованців, учнів 

закладів освіти міста шляхом проведення інтелектуальних екологічних ігор «Тварини 

взимку», «Новорічна круговерть», «Новорічний серпантин», «Зимівля птахів і звірів», 

«Екологічними стежками», «Новорічний калейдоскоп», «Цікавинки про тварин», 

«Бережіть природу для людського роду»; конкурсно-розважальної програми «Різдвяна 

історія», турніру знавців природи «Мозаїка лісу»; майстер-класів з виготовлення 

новорічно-різдвяних сувенірів та іграшок «Рукавичка», «Сніговичок», «Новорічна 

гірлянда»; екскурсій до зоокуточка закладу, міського парку «Юність» «Розваги біля 

міської ялинки», «Спостереження за зимовими змінами в природі на екостежці «Єзуч». 

У межах співпраці Конотопської міської станції юних натуралістів та Конотопського 

благодійного фонду для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» на базі фонду 

вихованцями та педагогами станції була проведена новорічно-різдвяна вистава 

«Новорічне диво в зимовому лісі». У заходах взяло участь понад 360 дітей та 

учнівської молоді. 

Станція юних натуралістів Кролевецької міської ради в період зимових канікул 

працювала згідно з планом проведення масових заходів у закладі. Перші дні канікул 

розпочалися природоохоронною акцією «Ялинка», метою і головним завданням якої 

стало привернення уваги громадськості до питання збереження хвойних рослин 

напередодні новорічних свят. Цікавими й пізнавальними для вихованців були масові 

заходи: конкурс новорічно – різдвяних композицій «Замість ялинки – букет», свято 

«Кришталевий черевичок», виховний захід з народознавства «Хай Новий рік, Різдво 

Христове вам подарують дні чудові», конкурсно – ігрові програми «У пошуках 

подарунків від Діда Мороза», «Зимовий калейдоскоп розумних ідей», день творчих 

завдань «Фантазія зимового букету», вікторина – подорож «Скарбничка вражень», 
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спортивно – розважальна програма «Весела арена», свято народного календаря 

«Щедрий вечір, добрий вечір» тощо. 

У комунальному закладі Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді під час зимових канікул була 

організована виховна робота у навчальних відділах, проводилися загальні заходи для 

вихованців і батьків. Змістове наповнення дозвілля дітей було спрямовано на 

створення святкового настрою, вивчення та збереження традицій святкування Нового 

року в Україні, виховання почуття патріотизму, формування здорового способу життя, 

сприяння розвитку талантів і здібностей учнів, утвердження моральних цінностей, 

екологічне виховання. Вихованці закладу залучалися до різних видів діяльності 

(пізнавальної, трудової, ігрової, художньо-естетичної, фізкультурно-спортивної, 

екологічної тощо) під час заходів: свят «Новорічний зорепад», «Україна колядує»; 

міської виставки-конкурсу «Збережемо ялинки разом»; пізнавально-розважальних 

програм «Різдвяна казка», «Зиму птахам як прожити без проблем», «Фестиваль 

сніговиків»; майстер-класів «Оберіг для дому», «Вальс сніжинок», «Подарункова 

скриня із секретом», «Сувенір на свято», «Чарівний гном». 

Вихованцями учнівського лісництва «Паросток» спільно з працівниками 

державного підприємства «Сумське лісове господарство» було проведено 

патрулювання в урочищі «Сосняк», на території дендропарку учнівського лісництва 

розвішано 25 годівниць та організовано підгодівлю птахів. 

У період зимових канікул 2019-2020 навчального року на Шосткинській міській 

станції юних натуралістів з метою формування екологічного світогляду учнівської 

молоді, виховання відповідального ставлення до природи, розвитку творчих 

здібностей вихованців було підготовлено та проведено масові заходи: юннатівська 

природоохоронна акція «Зимуючи птахи», новорічний квест «У пошуках Діда 

Мороза», «Новорічне поле чудес», виставка-конкурс новорічно-різдвяних композицій 

«Новорічна фантазія», екологічна гра «Екологічний бумеранг», загальностанційна 

новорічна казка «Новорічні викрутаси», майстер-клас з виготовлення новорічно-

різдвяних композицій «Різдвяна символіка українського народу», вернісаж творчих 

робіт «Зимова феєрія»; тематичні екскурсії «Від народознавства до екології», «Світ 

живої природи», «Флора – складова частина нашого довкілля». Також у цей період 

вихованці станції взяли участь у обліку зимуючих птахів в Лазарівському мікрорайоні 

міста Шостка. 

 Участь дітей та учнівської молоді в масових заходах сприяла формуванню 

національної ідентичності, відповідального ставлення до навколишнього природного 

середовища, вихованню моральних, етичних якостей особистості, культури 

спілкування. 

 Всього в області було оздоровлено 3 320 юннатів, що становить 52% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 1 627 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 4; дітей, позбавлених батьківського піклування – 7; дітей з інвалідністю – 14; 

дітей учасників АТО – 18; дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 4; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей – 126; дітей з групи ризику – 14; 

талановитих та обдарованих – 1 440. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 1 894. 
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Тернопільська область 

 В закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування 

Тернопільської області за зимовий період 2020 року було оздоровлено 737 вихованців, 

385 вихованців Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

 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, проект з народознавства «Вернісаж зимових свят», виставка - 

конкурс «Замість ялинки – зимовий букет», операція «Ялинка», еколого - етнографічна 

експедиція «Моя маленька батьківщина», 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 юннатів. У тому числі 491 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 6; 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 8; дітей з інвалідністю – 17; дітей 

учасників АТО – 13; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей – 143; з групи 

ризику – 33; талановитих та обдарованих – 271. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 737. 

 

Харківська область 

 Відповідно до плану еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» протягом зимового періоду 2019-2020 

року 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; 

обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», обласна виставка-

конкурс «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 по живому 

куточку відділу, музею Природа ХНУ імені В.Н. Каразіна для вихованців пільгового 

контингенту – 40 осіб, 65 юннатів відвідали новорічну виставу «Пригоди у ритми 

нового року», 30 юннатів брали участь у традиційній виставці новорічних композицій 

«Зимовий вернісаж» та 35 юннатів в обласному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсі «Новорічна композиція». 

Протягом зимового періоду було оздоровлено 272 вихованці, з них 40 дітей 

пільгового контингенту. У рамках програми зимового оздоровлення було передбачено 

фізичне і духовне оздоровлення, а також розвиток творчих здібностей і талантів 

юннатів. 
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Протягом зимового періоду було оздоровлено 553 вихованці Балаклійської 

станції юних натуралістів, з них 92 дитини пільгового контингенту. 

Вихованці закладу брали участь у різноманітних природоохоронних акціях: 

«Допоможи птахам взимку», «Годівничка», «Зимовий облік птахів», «Птах року», «В 

об’єктиві натураліста», «Свято зимуючих птахів». Під час проведення фенологічних 

спостережень, підгодівлі птахів, проведення обліку зимуючих птахів діти регулярно 

перебували на свіжому повітрі. Для проведення вказаних заходів 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 613 вихованців. 

Під час зимових канікул було організовано та проведено екскурсії зоопарком та 

музеєм закладу для вихованців пільгового контингенту – 76 осіб. Група юннатів 25 

осіб мандрували до м. Харкова, відвідали КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», де переглянули новорічну виставу. Також побували на 

традиційній виставці новорічних композицій «Зимовий вернісаж». Наприкінці 

екскурсійної подорожі вихованці побували біля ялинки на центральній площі м. 

Харкова, де каталися на конях, на ковзанці, відвідали будинок Діда Мороза та 

поласували солодощами. 

Група юннатів, у складі 40 осіб, побувала на екскурсії, у м. Куп’янськ, на 

фабриці ялинкових новорічних прикрас.     

На Балаклійській станції юних натуралістів Балаклійської районної ради 

Харківської області традиційно проводився конкурс «Зимовий вернісаж», для якого 

вихованці гуртків з 19 шкіл виготовляли композиції з природного матеріалу – 

соснових і ялинкових шишок, каштанів, жолудів, пір’я, сухоцвітів, колосся. До заходу 

було залучено 178 дітей, які виготовили 46 зимових конкурсних композицій. 

Щотижня, з метою посилення імунітету дітей до хвороб, на заняттях гуртків, які 

проводяться на станції влаштовуються «вітамінні дні» – вихованці ласують свіжою 

морквою, яблуками, лимоном. 

Зимовий відпочинок та оздоровлення вихованців  Покотилівської станції юних 

натуралістів  проходило з урахуванням вікових особливостей, потреб, їх творчого, 

інтелектуального та фізичного потенціалу і також зацікавленості вихованців. Діти не 

тільки відпочивали, а й навчалися в зоокуточку та оранжереї, проводили науково-

дослідницьку проектну роботу по вивченню 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: 

- працювала майстерня з виготовлення новорічних композицій, іграшок, сувенірів до 

Різдвяних свят; 

- проведено майстер-клас «Вироби з солоного тіста», де діти своїми руками 

виготовили символ 2020 року – щура; 

- старші юннати провели засідання дитячого юннатівського екологічного парламенту 

за круглим столом з чаюванням, обговорили важливі питання минулого року та 

перспективи праці на наступний; 
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- юннати грали у біологічна вікторини, екологічні ігри, конкурси; 

- спілкувалися зі своїми улюбленими тваринами, доглядали за ними; 

- працювали в акваріумній та доглядали за квітами в оранжереї; 

- відвідали КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», де 

переглянули новорічно-різдвяну виставу «У ритмі Нового року», відвідали виставкову 

залу, де проходила обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», 

після заходу прогулялися до головної ялинки міста, що знаходиться на майдані 

Свободи; 

- відбулась екскурсія та годування кажанів у центрі реабілітації рукокрилих Фельдман 

Екопарк; 

- відвідали кондитерську фабрику «Престиж» у м.Харків. 

 Всього в області було оздоровлено 975 юннатів, що становить 33% від загальної 

кількості юннатів. У тому числі 533 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 14; 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 6; дітей з інвалідністю – 22; дітей з 

багатодітних і малозабезпечених сімей – 200; талановитих та обдарованих – 291. 

 Оздоровлено: 

в стаціонарних дитячих закладах — 1; 

охоплено екскурсіями, походами – 883. 

 

Херсонська область 

 Зимовою відпочинково-оздоровчою кампанією дітей 2019-2020 навчального 

року, проведеною на базі комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, охоплено 285 дітей, що 

складає 66% від загальної кількості вихованців (всього у закладі 437 вихованців). 

Загалом, охоплено такі соціальні категорії дітей: діти-сироти (2 дитини), позбавлені 

батьківського піклування (5), з багатодітних та малозабезпечених дітей (22), з групи 

ризику, девіантної поведінки (9), талановиті та обдаровані (13). 

Для учнів проведено: День святого Миколая та Новорічний карнавал, 

відвідування Херсонського театру ім. М. Куліша, «День водно-болотних угідь». 

Впродовж зимових канікул (з 02.01 2020 р. по 11.01.2020 року) 15 здобувачів освіти 

міста Херсона та гуртківців Центру відвідували профільний табір закладу: екологічний 

майданчик «Сніговичок», який працював за окремим планом. 

Організовано такі заходи: змагання «Мала Книга рекордів Гіннеса», майстер 

класи «Різдвяні ангели», «Новорічний подарунок», «Закладка саджанців цибулинних», 

прогулянку в Джамп Парку, еко-гру «Дивовижний світ рослин», «Користь фіто-чаїв 

взимку», ігрову програму «Новорічні розваги», спостереження і підгодівля зимуючих 

птахів «Свій край – кожній пташині рай», вікторину «Зимуюча орнітофауна 

Херсонщини», екскурсії «Новорічні ялинки м. Херсона». 

Для 50 гуртківців проведені екскурсії за темами: «Тварини живого куточку», 

«Кімнатні рослини теплиці», «Історія хліба», «Рослини взимку». 

Загалом, екскурсіями охоплено 95 дітей. 

На зимових канікулах гуртківці Новотроїцької районної станції юних 

натуралістів взяли участь в заходах по вивченню, охороні та привабленні зимуючих 

птахів. В рамках обласної акції «Допоможемо зимуючим птахам» виготовили та 

розвісили 15 годівничок для птахів, провели екскурсії та брейн - ринг «Зимуючі птахи 

села», конкурс малюнків «Мої спостереження за зимуючими птахами». 
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Проведені колядки та щедрівки. 

Загалом, відпочинковою кампанією охоплено 30 вихованців, що складає 14% з 

загальної кількості вихованців (всього 220), з них – 3 дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 1 – дитина учасника АТО, 8 – дітей з багатодітних та малозабезпечених 

сімей, 4 – талановитих та обдарованих. 

Екскурсійною формою роботи охоплено 20 школярів. 

З метою оздоровлення вихованців Генічеської районної станції юних натуралістів 

протягом зимового періоду 2019-2020 навчального року в закладі проведено наступні 

заходи: заняття та рухливі ігри на природі (дендропарк санаторної школи-інтернату, 

парк відпочинку ім. Т.Г. Шевченка м. Генічеська), акцію «Допомога зимуючим 

птахам», ряд екскурсій: до Генічеського краєзнавчого музею, по косі Арабатська 

Стрілка (пам′ятний знак «Пушка», термальне джерело), в Національний музей-

заповідник «Кам′яна Могила», пішохідну екскурсію «Історичні місця Генічеська» 

(Генічеський маяк, Афганський парк, Сквер Слави, протока Тонка, морський порт). 

Загалом, екскурсіями і походами охоплено 121 дитина. 

 З 305 вихованців закладу оздоровлено 164, що складає 54% з загальної кількості 

дітей, з них: 1 – дитина-сирота, 2 – позбавлені батьківського піклування, 3 – діти 

учасників АТО, 15 – діти, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 16 - талановитих 

та обдарованих вихованців. 

Впродовж звітного періоду, на базі станції юних натуралістів Каховської міської 

ради, масовими заходами охоплено 225 школярів, що складає 75% від загальної 

кількості вихованців (всього у закладі 303 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. 

Проведено операцію «Годівничка» (розвішування годівничок на території СЮН 

та на території я/с «Іскорка»), майстер-клас по виготовленню еко-годівничок 

«Допоможи пташині у скрутну годину», «Різдвяний мульт-марафон», перегляд 

анімаційних фільмів, малювання зимуючих птахів нашої місцевості «Художній салон 

зимуючих птахів», «Стоп булінг», конкурс колядок і щедрівок. 

Організовано екскурсії до човнової станції, до водосховища з метою зимових 

спостережень за птахами на водоймах, до Дендропарку м. Каховка «Ознайомлення з 

видовим складом дерев і чагарників». 

 Взяло участь 184 дитини. 

 Всього в області було оздоровлено 704 юннатів, що становить 56% від загальної 

кількості юннатів. У тому числі 130 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 4; 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 10; дітей з інвалідністю — 1; дітей 

учасників АТО – 6; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей – 62; дітей з групи 

ризику — 12; талановитих та обдарованих – 35. 

 Оздоровлено: 

в профільних таборах — 15; 

охоплено екскурсіями, походами – 420. 
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Хмельницька область 

 Для зимового оздоровлення юннатів Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді педагогами закладу було проведено ряд 

еколого-натуралістичних й природоохоронних заходів.    

 З вихованцями було проведено ігри й розваги на свіжому повітрі, дитячі 

новорічні та різдвяні ранки, творчі конкурси, походи до Новорічної ялинки, екскурсії в 

природу. 

 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. 

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. 

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. 

Цікавими та змістовними були новорічні канікулярні заходи з юннатами  

Кам’янець-Подільського ПНВО. а саме:  

- «Майстерня зимові візерунки» - виготовлення новорічних прикрас;  

- Квест  «Збережи ялинку»;  

- Новорічні свята для учнів шкіл міста;  

- Майстерня «Новорічна зірка»;  

- Виставка-конкурс новорічних робіт  «Новий рік на порозі»;  

- Виставка-конкурс виробів з природного матеріалу на народознавчу тематику 

«Новорічний подарунок»;  

- Конкурс новорічних букетів та композицій в рамках природоохоронної операції 

«Ялинка без ялинки»;  

- Розважально-пізнавальна програма «Дивовижними стежками зими»;  

- Ігрова програма «Як святкують Новий рік країни світу »;  

- Зимова ігротека;  

- Конкурсна розважальна програма «Різдвяна зірка»;  

- Пізнавальна програма «Пташина їдальня ». 
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Активно працювала новорічно-різдвяна ігротека, яка завершувалася святковими 

дискорозвагами. Також було проведено 15 екскурсій на екологічну стежину, лісопарк 

спостереження за зимуючими птахами, парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

тощо. Всього під час шкільних зимових канікул у закладі було охоплено понад 967 

вихованців.   

Також у закладі було проведено новорічне свято «Зустріч зими». Захід 

розпочався пізнавальною «Новорічною вікториною», екологічними іграми, 

конкурсами, а на завершення учасники 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. 

Протягом зимових канікул для вихованців Шепетівського міського ЦЕНТУМ та 

учнів шкіл міста були проведені виховні заходи еколого-натуралістичного та 

національно-патріотичного спрямування. 

Так, 12 грудня 2029 року в музеї народних промислів України, який створено в 

закладів відбулись Андріївські вечорниці. Участь у заході взяли 27 вихованців 

закладу: в ролі учасників дійства та у ролі глядачів. Свято проводиться в закладі 

щорічно з метою ознайомлення учнів з традиціями українського народу, виховання 

патріотичної свідомості підростаючого покоління. Під час заходу учасники ворожили, 

співали пісень, кусали калиту та варили вареники з побажаннями. 

09.01.2020 учні відвідали творчу майстерню «Святкова листівка». 15 учасників 

творчої майстерні власноруч виготовляли вітальні листівки для рідних та друзів з 

природного матеріалу. Творча атмосфера цілком поглинула дітвору, не залишаючи 

байдужим жодного з учасників. Кожна листівка унікальна, відображала внутрішній 

світ і фантазію. 

Цікавий захід екологічного спрямування проведено в музеї кімнатних рослин 

Центру. Вихованці закладу відвідали творчу лабораторію з виготовлення ляльки - 

«трав’яночки». Діти самі обирали форму свого травничка (мишка, свинка, мавпочка, 

гусінь). Наповнювали дрібною дерев’яною стружкою капронову шкарпетку, додаючи 

насіння газонної трави. Виготовленні травнички замочили у воді на одну годину. Такі 

травнички невибагливі у догляді та ідеально підходять, щоб навчити дитину доглядати 

кімнатну рослинку. А за допомогою такої рослинки діти вчаться відповідальності. така 

екологічна іграшка потребує поливу, а кожні два тижні потребує підстригання. А його 
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кумедний зовнішній вигляд буде піднімати настрій і дарувати позитивні емоції 

протягом шести місяців. 

 З метою поглибленням знань вихованців та учнів шкіл міста з історії та культури 

українського народу та відродження українських  традицій 08.01.2020 в 

Шепетівському ЦЕНТУМ проводилась творча майстерня «Різдвяні обереги». Керівник 

гуртків разом з вихованцями гуртків та учнями шкіл міста виготовляли різдвяний 

оберіг «Павук» з соломки. В ході заходу діти дізнались багато нового про традиції та 

вірування українського народу та опанували мистецтво виготовлення солом’яних 

павуків — одного із найдавніших та найбільш загадкових витворів із соломи — 

оберега української оселі. 

 Всього в області було оздоровлено 2 605 юннатів, що становить 83% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 2 380 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 14; дітей, позбавлених батьківського піклування – 6; дітей з інвалідністю — 18; 

дітей учасників АТО – 38; дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 3; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей – 199; дітей з групи ризику — 2; 

талановитих та обдарованих – 2 100. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 1 513. 

 

Чернівецька область 

 Низку масових заходів було проведено під час зимового оздоровлення протягом 

2019-2020 навчального року комунальним закладом Чернівецький ОЦЕНТУМ. 

З 20.12.2019 по 20.01.2020 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 19.12.2019 по 19.01.2020 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 450 робіт вихованців закладів освіти області, міст 

Чернівці, Новодністровськ, обʼєднаних 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 Черніців. Роботи, визнані журі кращими, надіслані в Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді для участі у Всеукраїнській 

традиційній новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція». 

13.12.2019 та 19.12.2019 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». 
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12.01.2020 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. 

14.12.2019р. 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, Ботанічному саду 

м.Чернівців (понад 200 дітей). 

Цікавими та різноманітними були заходи для вихованців Чернівецького міського 

ЦЕНТУМ під час зимових канікул 2019-2020 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: 

Напередодні свята Різдва Христового 03.01.2020 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 10-11.01.2020р. «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 



49 
 

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 2020р. 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 екологічних гуртків 

Заставнівського еколого-естетичного центру учнівської молоді Чернівецької області 

під час зимових канікул 2019-2020 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). 

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 протягом зимових канікул 

2019-2020 навчального року сприяло підвищенню рівня культури спілкування дітей 

Чернівецької області, інтелектуальному розвитку, вихованню моральних, етичних та 

естетичних якостей особистості. 

 Всього в області було оздоровлено 2 240 юннатів, що становить 87% від 

загальної кількості юннатів. У тому числі 751 дітей пільгових категорій, з них: дітей-

сиріт – 7; дітей, позбавлених батьківського піклування – 12; дітей з інвалідністю — 14; 

з багатодітних та малозабезпечених сімей — 405; з групи ризику — 3; талановитих та 

обдарованих – 310. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 2 240. 

 

Чернігівська область 

 Відповідно до Плану роботи комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» з метою оздоровлення та відпочинку  здобувачів освіти у 

ході зимових канікул педагогічними працівниками закладу організовано і проведено 

ряд виховних традиційних святкових заходів: вітальне коло для дітей «Святий 
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Миколай до нас завітай»,  круглий стіл, новорічний КВК, квест,  інтелектуально-

розважальні ігри, конкурси-вікторини; працювали  новорічні творчі майстерні. 

 Під час проведення творчої майстерні  «В український рідний край поспішає 

Миколай» 15 вихованців гуртка «Природа рідного краю» (керівник Бицько Т.М.)  

взяли участь у святковій вікторині; виготовили чобітки та вітальні листівки з своїми 

побажаннями. Велике задоволення діти отримали  під час розв’язування новорічно-

різдвяних кросвордів, позитивні емоції  юннати отримали  від енергізатора «Передай 

далі». 

      Для 45 вихованців гуртків «Юні друзі природи» (керівник Солодка Н.М.) та 

«Юні валеологи» (керівник Корень Т.І.) з метою створення новорічного настрою, 

виховання поваги до звичаїв свого народу, сприяння зближенню  дітей в процесі 

творчої підготовки до Нового року, розвитку почуття прекрасного та естетичного 

смаку, формування практичних умінь і навичок з виготовлення новорічних прикрас  

було організовано творчі майстерні «Новорічні витинанки» та «Новорічні фантазії». В 

ході заходів діти познайомилися з історією витинанки та її видами, технікою 

виконання. Юннати старанно працювали, панувала творча, передсвяткова атмосфера. 

Результатом роботи стали власноруч виготовлені оригінальні сніговики, сніжинки та 

ажурні новорічні витинанки для вікон, які прикрасили вікна домівок та класу. 

В ході виховного заходу «Новорічний калейдоскоп» та новорічної інтелектуально-

розважальної гри «Новорічний серпантин»  60 членів гуртків «Юні рослинники»,  

«Юні квітникарі» (керівники  Чала О.Г., Лещенко Т.Л.)   ознайомилися з історією 

новорічно-різдвяних свят, взяли участь в різноманітних феєричних конкурсах, 

вікторинах, майстер-класі з виготовлення новорічних композицій.                 

  45 здобувачів освіти взяли участь у засіданні  клубу «Сімейне коло» «Щедрий 

вечір, добрий вечір добрим людям на здоров’я».  Гуртківці підготували вірші, колядки, 

пісні, легенди про українські народні традиції та обрядові страви, прийняли  участь у 

майстер-класі з  виготовлення різдвяної зірки та віночка із сіна. 

60 вихованців гуртків «Основи екологічного дизайну»  

(керівник Крисько Л.В.)  та «Юні овочівники» (керівник Лисенок О.В.) прийняли 

участь у виховних заходах «Зимові свята», «Новорічно-різдвяна феєрія». У ході 

заходів діти  ознайомилися з  історичним минулим України, давніми українськими 

звичаями та віруваннями, пригадали різдвяні колядки, познайомилися з зимовими 

святами. 

Під час проведення конкурсу-гри  «Зимові вітання мешканцям зоопарку» 15 

вихованців гуртка «Юні зоологи» (керівник Боюн Л.В), який працює на базі 

Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ  

ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менського району. У ході практичних робіт у  Менському 

зоологічному парку загальнодержавного значення ознайомилися з видовим складом 

тварин зоопарку,  долучилися до гри «Зимовий лабіринт». Діти мали можливість не 

тільки розкрити свої таланти та інтелектуальні здібності, а й набрати бонуси, які в 

кінці гри обміняли на цінні подарунки. 

В ході новорічного КВК 30 здобувачів освіти гуртків «Основи екологічного 

дизайну», «Юні друзі природи»  (керівник Атяшкіна Г.Я.) виконували різноманітні 

цікаві інтерактивні завдання, розгадували ребуси, загадки, оформили новорічну газету. 

30 членів гуртків  «Присадибне господарство», «Юні квітникарі» (керівник Семенцова 

Н.М.) під час засідання круглого столу «Історія новорічних іграшок» виготовили 
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іграшкові ялинки, об'ємні сніжинки, витинанки. Гуртківці переглянули відео про 

історію новорічної іграшки. 

Під час  квесту «Екологічний всюдихід» 15 вихованців гуртка «Людина і 

довкілля» розгадували екологічні інтелектуальні завдання і головоломки, відгадували 

загадки про рослинний і тваринний світ. 

В 12 екологічних екскурсіях взяли участь 60 гуртківців ОБЛСЮН. 

Вихованці  гуртка  « Природа рідного краю» (керівник Бицько Т.М.) під час зимових  

екскурсій в приміський ліс, міський парк відпочинку ознайомилися з ареалом 

поширення зимуючих птахів, спостерігали за живленням, поведінкою пернатих друзів. 

Гуртківці провели облік чисельності зимуючих птахів, нарахували 10 видів. Серед 

них: горлиця садова  – 5 особин, сорока – 3 особини, горобець хатній – 20 особин, 

синиця велика – 17 особин, галка – 30 особин, великий строкатий дятел 2 –особини, 

сойка- 2 особини.  Рідше зустрічалися омелюх – 2 особини, підкоришник звичайний – 

1 особина, повзик – 2 особини. 

Природоохоронці  змайстрували та розвісили   на території станції  комунального 

закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 7 годівничок, систематично 

підгодовують пернатих друзів. Діти організували і провели природоохоронні заходи: 

екологічну гру «Що ми знаємо про птахів»,  вікторину «Подорож до зимового лісу». 

3 січня 2020 року вихованці гуртка «Юні охоронці природи» (керівник Велігорська 

С.В.) здійснили екскурсійну подорож до лісу урочища Мостовка, яке знаходиться на 

околиці села Новоукраїнське Ріпкинського району. 

Під час геоботанічних досліджень юннати вивчали морфологічні особливості 

дерев і кущів у зимовий період, видовий склад рослин, структуру і пристосованість до 

певного місця зростання рослинних угруповань. Кожен учень самостійно відповідно 

до картки за силуетом крони визначав рослини у природі, характеризував їх за 

запропонованою заздалегідь формою. 

На завершення екскурсії діти розклали корми для зимуючих птахів у годівнички. 

В ході екологічної операції «Синичка»  гуртківці КЗ «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» заготовили корми для зимової підгодівлі птахів, провели 

спостереження за їх поведінкою, способом життя, утворенням зграй. 

В межах операції «Ялинка» здобувачі освіти провели пропагандистку роботу, 

спрямовану на запобігання вирубці хвойних дерев, виготовили новорічні композиції та 

стилізовані ялинки, взяли участь у обласній виставці «Новорічна композиція». 

Вихованці гуртків не тільки відпочивали, а й проводили в куточку живої природи 

дослідницьку  роботу, доглядали за кімнатними рослинами. 

 Всього в області було оздоровлено 700 юннатів, що становить 78% від загальної 

кількості юннатів. У тому числі 107 дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 8; 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 10; дітей з інвалідністю — 5; 

талановитих та обдарованих – 84. 

 Охоплено екскурсіями, походами – 60. 

 У період зимових канікул в системі закладів позашкільної освіти України 

еколого-натуралістичного напряму, за неповними даними, за виключенням 

Закарпатської, Київської, Луганської та Черкаської областей, було оздоровлено 

юннатів у загальній кількості – 36 271. У тому числі 20 072 дітей пільгових категорій, з 

них: дітей-сиріт – 224; дітей, позбавлених батьківського піклування – 234; дітей з 

інвалідністю – 394; дітей учасників АТО – 276; дітей учасників ліквідації наслідків на 
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ЧАЕС – 75; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 4 249; дітей з групи 

ризику, девіантної поведінки – 143; талановитих та обдарованих дітей – 14 477. 

 Оздоровлено юннатів: 

в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах – 65; 

в таборах денного перебування – 402; 

в профільних таборах – 45; 

охоплено екскурсіями, походами – 26 145. 

 Підбиваючи підсумки організації відпочинку дітей під час літніх канікул, 

зазначаю, що всі заклади позашкільної освіти України еколого-натуралістичного 

профілю (без врахування даних Закарпатської, Київської, Луганської та Черкаської 

областей) працювали з великим навантаженням та великою відповідальністю за свою 

справу. 

  

 З вдячністю за проведену роботу 
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