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План заходів з екологічної освітньо-виховної роботи  

Карпатського біосферного заповідника 

на 2023 рік 

№ 

з/п 

Захід Виконавець/ 

структурний 

підрозділ 

Місцезнаходж

ення 

та 

термін/строк 

виконання 

1 2 3 4 

І Організація та участь у масових 

еколого-освітніх заходах 

  

1 Організувати зимову промоційну 

етнокультурну акцію «Різдвяна 

майстерня» (очно або онлайн) 

 

Відділ 

екологічної 

освітньо-

виховної 

роботи (далі – 

відділ ЕОР), 

Музей екології 

гір ( далі – 

Музей) 

Центральна 

садиба КБЗ, 

географічний 

центр Європи 

січень 

2 Взяти участь у тренінгу 

«Впровадження концепції «Поважай 

природу» з використанням методів 

інтерпретації» 

Відділ ЕОР Центральна 

садиба 

січень 

3 Провести еколого-освітню акцію 

«День водно-болотних угідь»  

(очно або онлайн) 

 

Відділ ЕОР, 

лабораторія 

екомоніторинг

у 

ЗОШ в зоні 

діяльності КБЗ 

Рахівського, 

Тячівського та 

Хустського 

районів, 

соціальні 

мережі 

лютий 

4 Організувати весняні акції: 

- Всесвітній день дикої природи 

- Міжнародний день води 

Відділ ЕОР, 

наукові 

ЗЗСО в зоні 

діяльності КБЗ 

Рахівського, 
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№ 

з/п 

Захід Виконавець/ 

структурний 

підрозділ 

Місцезнаходж

ення 

та 

термін/строк 

виконання 

- «Збережемо первоцвіти разом» 

- Всесвітній день лісів 

- Година Землі 

- Всеукраїнський день довкілля 

- Міжнародний день Землі 

- Міжнародний день 

біорізноманіття 

- Всесвітній день мігруючих 

птахів 

- Європейський день парків 

лабораторії, всі 

ПНДВ 

Тячівського та 

Хустського 

районів, 

еколого-освітні 

центри 

березень-

травень 

 

5 

 

Провести серію суботників та 

екологічних десантів в рамках 

відзначення Всеукраїнського Дня 

довкілля 

Всі ПНДВ, 

відділи ЕОР та 

господарський 

Населені 

пункти та 

освітні заклади 

в зоні 

діяльності КБЗ 

Рахівського, 

Тячівського та 

Хустського 

районів 

квітень 

6 Провести Дні відкритих дверей у 

еколого-освітніх центрах  «Музеї 

нарцису», «Центрі Європи» та 

інформаційно-туристичних центрах, 

«Кевелів», «Форелеве господарство» 

та «Букові праліси – об’єкт 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» до 

Всесвітнього дня музеїв, 

Всесвітнього дня охорони навко-

лишнього природного середовища, 

Дня працівника природно-заповідної 

справи Всесвітнього дня туризму та 

Днів європейської спадщини. 

ЕОЦ «Центр 

Європи», 

Кевелівське, 

Трибушанське, 

Угольське 

ПНДВ та 

«Долина 

нарцисів» 

Еколого-освітні 

та 

інформаційно-

туристичні 

центри 

18 травня, 

5 червня, 

7 липня, 

18-19 вересня, 

27 вересня  

7 Організувати літні акції та 

відзначення екологічних дат: 

- Всесвітній день довкілля 

- Всесвітній день без 

поліетилену 

- Всесвітній день рейнджерів 

- Міжнародна ніч кажанів 

Відділ ЕОР, 

наукові 

лабораторії 

Центральна 

садиба,  

масиви КБЗ 

червень-

серпень 
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№ 

з/п 

Захід Виконавець/ 

структурний 

підрозділ 

Місцезнаходж

ення 

та 

термін/строк 

виконання 

8 Відзначити День працівника 

природно-заповідної справи 

(комплекс заходів за окремим 

планом) 

Адміністрація, 

колектив  

Центральна 

садиба, всі 

ПНДВ 

липень   

9 Організувати заходи в рамках  

пан'європейської акції «Дні 

європейської спадщини» 

Відділ ЕОР, 

Угольське 

ПНДВ, ЕОЦ 

«Центр 

Європи» 

Географічний 

центр Європи, 

вересень 

10 Провести екологічні десанти з 

очищення берегів в рамках 

відзначення Всесвітнього дня річок 

Відділ ЕОР, всі 

ПНДВ, ЕОЦ 

«Центр 

Європи» 

Береги р. Тиса, 

Б.Тиса, Ч. Тиса, 

Лужанка, 

Хустець 

останній 

тиждень 

вересня 

11 Провести осінні екологічні акції 

«Всесвітній день захисту тварин» та 

«Всесвітній день мігруючих птахів» 

Відділ ЕОР ЗЗСО в зоні 

діяльності КБЗ 

Рахівського 

району 

жовтень 

12 Організувати заходи в рамках 

Європейського тижня дикої природи 

(тиждень вілдернесу) 

Відділи ЕОР, 

рекреації, НДР 

та СР 

Центральна 

садиба КБЗ, 

географічний 

центр Європи 

жовтень 

13 Організувати еколого-освітні заходи 

на відзначення 55-ої річниці 

заповідника та 30-річчя утворення 

біосферного заповідника (комплекс 

заходів за окремим планом) 

Відділи ЕОР, 

рекреації, НДР 

та СР 

Центральна 

садиба КБЗ, 

географічний 

центр Європи 

листопад 

14 Організувати конкурс годівничок 

«Змайструй і нагодуй!» 

Відділ ЕОР, 

Музей екології 

гір 

ЗЗСО I-III ст.  

м. Рахів 

листопад-

грудень 

ІІ Організація та проведення 

систематичної екологічної 

освітньо-виховної роботи з дітьми 

та молоддю 
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№ 

з/п 

Захід Виконавець/ 

структурний 

підрозділ 

Місцезнаходж

ення 

та 

термін/строк 

виконання 

15 Провести практичні заняття з юними 

рейнджерами на тему  «Поважай 

природу» за методикою 

«Інтерпретація природи» 

Відділ ЕОР Центральна 

садиба 

січень, квітень, 

червень 

16 Забезпечити проведення тематичних 

екскурсій у період цвітіння білоцвіту 

весняного  

ПНДВ 

«Долина 

нарцисів», 

відділ ЕОР 

ПНДВ «Долина 

нарцисів», 

березень 

17 Забезпечити проведення тематичних 

екскурсій в Долині нарцисів у період 

цвітіння нарцису вузьколистого (за 

сприятливих епідеміологічних умов) 

ПНДВ 

«Долина 

нарцисів», 

відділ ЕОР та  

наукові 

лабораторії  

ПНДВ «Долина 

нарцисів»  

травень 

18 Організувати практику для студентів 

Університету сталого розвитку м. 

Еберсвальде  

Відділ НДР та 

СР, наукові 

лабораторії 

Центральна 

садиба, 

червень 

19 Організувати практики для студентів 

українських ВИШів 

Відділ НДР та 

СР, наукові 

лабораторії 

Центральна 

садиба, масиви 

червень-

серпень 

ІІІ Інформування населення і 

відвідувачів, взаємодія зі ЗМІ, 

видавнича діяльність та 

організація присутності в 

електронному інформаційному 

просторі 

  

20 Видати №1-4 2022 та №1-4 2023 

Всеукраїнського екологічного 

науково-популярного журналу 

«Зелені Карпати»  

Редакційно- 

видавничий 

відділ  

Центральна 

садиба,  

січень, грудень 

21 Видати 6 номерів регіональної 

екологічної газети «Вісник 

Карпатського біосферного 

заповідника» 

Редакційно-

видавничий 

відділ 

наукових та 

науково-

популярних 

видань (далі – 

редакційно-

Центральна 

садиба, 

лютий, 

квітень, 

червень, 

серпень, 

жовтень, 

грудень 
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№ 

з/п 

Захід Виконавець/ 

структурний 

підрозділ 

Місцезнаходж

ення 

та 

термін/строк 

виконання 

видавничий 

відділ), 

колектив  

22 Виготовити сувенірну продукцію для 

«Долини нарцисів»  

Відділ ЕОР, 

ПНДВ 

«Долина 

нарцисів» 

Центральна 

садиба, ПНДВ 

«Долина 

нарцисів» 

 березень-

квітень 

23 Регулярно оновлювати інформацію, 

розміщувати новини на сайті 

установи 

Відділи ЕОР та 

НДР, Музей  

Центральна 

садиба, 

протягом року 

24 У мережах Фейсбук та Instagram 

підтримувати сторінки «Карпатський 

біосферний заповідник»  

Відділи ЕОР та 

рекреації  

Центральна 

садиба, 

протягом року 

25 Продовжити проведення робочих 

зустрічей з головами ОТГ, 

депутатами, членами виконавчих 

комітетів та працівниками місцевих 

рад  

Відділи 

науково-

дослідної 

роботи та 

сталого 

розвитку (далі 

- НДР та СР), 

рекреації 

Територіальні 

громади 

Рахівського, 

Хустського та 

Тячівського 

районів   

січень-грудень 

IV Створення та забезпечення 

функціонування постійно діючої та 

тимчасової інфраструктури 

для проведення екологічної 

освітньо-виховної роботи 

  

26 Замінити стенди «Європейські 

країни» біля еколого-освітнього 

центру «Центр Європи» 

Відділ ЕОР Центр Європи 

лютий-

березень 

27 Оновити інформаційне оформлення 

екологічної стежки «Долиною 

нарцисів» 

Відділ ЕОР, 

ПНДВ 

«Долина 

нарцисів ім. 

проф. В.І. 

Комендаря»  

ПНДВ «Долина 

нарцисів ім. 

проф. В.І. 

Комендаря» 

лютий-квітень 

28 Замінити стенди у Кевелівському 

(КПП Васкул) та Петрос-

Говерлянському ПНДВ 

Відділ ЕОР, 

Кевелівське, 

Кевелівське, 

Петрос-

Говерлянське,  
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 Петрос-

Говерлянське,  

лютий-квітень 

29 Виготовити стенди для 

Чорногірського ПНДВ зі 

встановленням на оз. Бребенескул 

Чорногірське 

ПНДВ 

Чорногірське 

ПНДВ 

липень-

вересень 

30 Встановити інформаційні стенди 

біля новозбудованого КПП 

Кісвянського ПНДВ  

 

Кісвянське 

ПНДВ 

 

Кісвянське 

ПНДВ 

липень-

листопад 

31 Завершити інвентаризацію 

тимчасових форм інформаційної 

інфраструктури у ПНДВ 

Всі ПНДВ, 

відділ ЕОР, 

заступник 

директора 

головний 
природознавець 

Всі ПНДВ 

травень-

жовтень 

32 Замінити пошкоджені частини 

експозиції та застарілої інформації в 

інформаційно-туристичному центрі 

«Букові праліси Карпат – об’єкт 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» 

відділ ЕОР, 

Угольське 

ПНДВ 

 

Угольське 

ПНДВ 

травень-

жовтень  

33 Оформити екологічну стежку біля 

Музею екології гір: встановити  

знаки за концепцією "Поважай 

природу" та інтерактивні макети 

Відділ ЕОР 

спільно з ГО 

«Wilderness» 

січень-травень 

34 Замінити стенди про українсько-

швейцарський проєкт та 

переформування похідних лісів в 

Чорногірському ПНДВ 

Відділ ЕОР, 

лісознавча 

лабораторія, 

Чорногірське 

ПНДВ 

Чорногірське 

ПНДВ 

жовтень-

листопад 

 

 
 


