
 
 
 
 
 
 

План заходів з екологічної освітньо-виховної роботи  
Карпатського біосферного заповідника 

на 2018 рік 
№ 
з/п 

Захід Виконавець/ 
структурний 
підрозділ 

Місцезнаходження 
та термін/строк 
виконання 

1 2 3 4 
1. Організувати зимові промоційні 

етнокультурні акції: 
- 

Різдвяна майстерня» 
- 

Різдвяні відвідини» 
 

Відділ екологічної 
освітньо-виховної 
роботи (далі – 
відділ ЕОВР), 

Музей екології гір ( 
далі – Музей) 

Музей екології гір, 
географічний центр 

Європи 
січень 

2. Видати 6 номерів регіональної 
екологічної газети «Вісник 
Карпатського біосферного 
заповідника» 

Відділ ЕОВР, 
редакційно-

видавничий відділ 
наукових та науково-
популярних видань 

(далі – редакційно-
видавничий відділ), 

колектив  

Центральна садиба, 
лютий, квітень, 
червень, серпень, 
жовтень, грудень 

3. Видати №1-4 2017 та №1-4 2018  
Всеукраїнського екологічного 
науково-популярного журналу «Зелені 
Карпати»  

Редакційно- 
видавничий відділ  

Центральна садиба, 
січень, 
грудень 

4. Провести семінар-тренінг щодо 
організації екологічної освітньо-
виховної та рекреаційної роботи для 
працівників ПНДВ  

Відділи ЕОВР та 
рекреації 

Центральна садиба, 
січень 

5. Провести пропагандистську акцію 
«День водно-болотних угідь»  

Відділ ЕОВР, 
лабораторія 

екомоніторингу 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського , Тячівського та 

Хустського районів, 
еколого-освітні центри 

лютий 
6. Провести семінар з завідувачами 

закладів культури Рахівського району 
(будинків культури, клубів, бібліотек) 
та методистів відділу культури 
Рахівської РДА на тему: «Проблеми 
формування екологічної складової 
свідомості, створення економічних 
механізмів її збереження в 
матеріальній та нематеріальній 
культурі членів територіальних 
громад. Карпатський біосферний 
заповідник та сталий розвиток 
територіальних громад». 

Відділ науково-
дослідної роботи та 
сталого розвитку 

(далі – відділ НДР) 
та відділ рекреації 

Центральна садиба,  
І півріччя 
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Захід Виконавець/ 
структурний 
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7. Семінар з вчителями біології, географії 
та методистами відділу освіти, молоді 
та спорту Рахівської РДА на тему: 
«Проблеми формування екологічної 
складової свідомості учнів та їх 
професійної орієнтації для 
забезпечення розвитку туристично-
рекреаційного потенціалу в зоні 
діяльності Карпатського біосферного 
заповідника. Карпатський біосферний 
заповідник та збереження 
біорізноманіття в регіоні». 

Відділи НДР, 
рекреації та ЕОВР 

Центральна садиба,  
І півріччя 

8. Провести 8 занять для «Клубу юних 
лісових рейнджерів Рахів» 

Відділ ЕОВР Центральна садиба, Кузій-
Трибушанський масив, 

дендропарк 
січень-листопад 

9. Надати методичну допомогу в 
створенні «зеленого класу», провести 
його озеленення в підшефній ЗОШ І-
ІІІ ст. №1 м. Рахова, оформити куток 
про заповідник на базі кабінету 
біології (за наявності фінансування від 
партнерів на здійснення ремонтних 
робіт шкільного подвір’я) 

Відділ ЕОВР, 
ботанічна 
лабораторія 

м. Рахів, 
впродовж року 

10. Підготувати та видати серію науково-
популярних видань: «Флора і 
рослинність», «Тваринний світ»», 
«Букові праліси – об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО», 
«Червонокнижні рослини і тварини», 
«Культурні цінності», «Музей екології 
гір та історії природокористування в 
Українських Карпатах», «Еколого-
освітні та інформаційні центри», 
«Екоосвітні стежки», Ювілейний 
перекидний календар, серія поштових 
марок, фірмові конверти, 
екопросвітницькі плакати і відкритки, 
ювілейні значки, Ветерани 
заповідника 

Наукові 
лабораторії, відділи 

НДР, ЕОВР, 
рекреації 

Центральна садиба,  
лютий-жовтень 

11. Підготовити та випустити фільм про 
історію та діяльність Карпатського 
заповідника, його природні і 
культурні цінності 

Адміністрація, 
відділи ЕОВР та 
редакційно-
видавничий 

Центральна садиба, всі 
ПНДВ  

січень-жовтень 

12. Виготовити та розмістити в населених 
пунктах у зоні діяльності установи 
серію інформаційнх стендів «КБЗ: 50-
річна історія розвитку», банерів, білл-
бордів 

Адміністрація, 
відділи НДР, ЕОВР 

та зв’язків з 
громадськістю 

Населені пункти 
Рахівського, 
Тячівського, 
Хустського та 

Виноградівського 
районів, 

січень-листопад 
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13. Організувати весняні акції: 
- Міжнародний день води 
- «Збережемо первоцвіти разом» 
- Всесвітній день лісів 
- Година Землі 
- День зустрічі птахів 
- Всеукраїнський день довкілля 
- Міжнародний день Землі 
- Міжнародний день 

біорізноманіття 
- День карпатських парків 

Відділ ЕОВР, 
наукові 

лабораторії, всі 
ПНДВ 

ЗОШ в зоні діяльності 
КБЗ Рахівського, 
Тячівського та 

Хустського районів, 
еколого-освітні центри 
березень-травень 

 

14. Забезпечити проведення тематичних 
екскурсій у період цвітіння білоцвіту 
весняного  

ПНДВ «Долина 
нарцисів», Відділ 

ЕОВР 

ПНДВ «Долина 
нарцисів», 
березень 

15. Організувати теренову гру-квест до 
Всесвітнього дня Землі для команд 
шкіл м.Рахова 

Відділ ЕОВР, ЕОЦ 
«Центр Європи» 

Парк культури і 
відпочинку «Буркут», 

м. Рахів 
квітень 

16. Взяти участь у Міжнародній 
туристичній виставці UITT – 2017 
«Україна – подорожі та туризм» 

Відділ рекреації м. Київ 
березень 

17. Взяти участь у Міжнародному 
екологічному форумі  

Відділ ЕОВР м. Київ 
квітень 

18. Організувати щорічний конкурс 
дитячого малюнку «Нарцисова пісня 
весни»  

ПНДВ «Долина 
нарцисів», Відділ 

ЕОВР 

ЗОШ в зоні діяльності 
КБЗ в Хустському 

районі 
березень-травень 

19. Організувати інтерпретаційні 
екскурсії для школярів в Долину 
нарцисів і ур. Кузій за маршрутом «До 
Соколиного берда»  

ПНДВ «Долина 
нарцисів» 

Кісьвянське, 
ПНДВ, відділ 

ЕОВР 

Долина нарцисів, 
Кісьвянське ПНДВ (ур. 

Кузій),  
березень, 

 травень-вересень  
20. Провести низку «круглих столів» із 

громадськістю та органами влади в 
зоні діяльності КБЗ питань діяльності 
установи 

Адміністрація, 
відділи НДР, ЕОВР 

та зв’язків з 
громадськістю 

Рахів, Тячів, Хуст, 
Виноградів 

травень-вересень 

21. Провести серію суботників та 
екологічних десантів в рамках 
відзначення Всеукраїнського Дня 
довкілля 

Всі ПНДВ, відділи 
ЕОВР та 

господарський 

Населені пункти та освітні 
заклади в зоні діяльності 

КБЗ Рахівського, 
Тячівського та Хустського 

районів 
квітень 

22. Підготувати та видати інформаційні 
матеріали, виготовити сувенірну 
продукцію для «Долини нарцисів» 

Відділ ЕОВР, 
ПНДВ «Долина 

нарцисів» 

Центральна садиба, ПНДВ 
«Долина нарцисів» 

 березень-квітень 

23. Продовжити інформаційне 
наповнення та оформлення 
екологічної стежки в «Долині 
нарцисів» 
 
 

Відділ ЕОВР, 
ПНДВ «Долина 

нарцисів» 

ПНДВ «Долина нарцисів» 
 березень-квітень 
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24. Продовжити роботу з оформлення 
методичних кутків у підшефних ЗОШ: 
виготовити 20 стендів 

Відділ ЕОВР Підшефні школи (згідно 
заключних угод про 

співпрацю) у населених 
пунктах Рахівського, 

Тячівського та Хустського 
районів 

березень-квітень 
25. Провести реконструкцію експозицій 

Музею екології гір: «Печера 
«Дружба», «Полонинське 
господарство», «Інтер’єр гуцульської 
хати», «Бокораші» 

Музей екології гір Музей, 
березнь-жовтень 

26. Налагодити проведення тематичних 
екскурсій в Долині нарцисів у період 
цвітіння нарцису вузьколистого 

ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділ 
ЕОВР та  наукові 

лабораторії  

ПНДВ «Долина 
нарцисів»  
травень 

27. Взяти співучасть в організації 
місцевих етнофестивалів 
«Берлибаський банош», «Гуцульська 
бринза» та ін.  

Відділ ЕОВР, 
Трибушанське 
ПНДВ, Рахів-

Берлибаське ПНДВ 

с. Костилівка, 
травень, 
м. Рахів 

 вересень 
28. Робочі зустрічі з депутатами, членами 

виконавчих комітетів та працівниками 
місцевих рад на тему: «Карпатський 
біосферний заповідник та розвиток 
туристично-рекреаційного потенціалу  
територіальної громади». 
 

Відділи НДР та 
рекреації 

Територіальні громади 
Рахівського району: с. 
Ч. Тиса, с. Лазещина,  
смт. Ясіня, с. Кваси, с. 
Білин, с. Луги, с. 
Богдан, с. Видричка, с. 
Розтоки, м. Рахів, с. 
Костилівка, с. Ділове, с. 
Кос. Поляна, Луг. 
Територіальні громади 
Тячівського району: с. 
Ш. Луг, с. Угля, с. В. 
Уголька). 

січень-грудень 
29. Організувати практику для студентів 

Університету сталого розвитку м. 
Еберсвальде,  

Відділ НДР та  
наукові лабораторії 

Центральна садиба, 
червень 

30. Провести Дні відкритих дверей у 
Музеї екології гір, «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 
навколишнього природного середови-
ща, Всесвітнього дня туризму та Днів 
європейської спадщини. 

Музей, ЕОЦ 
«Центр Європи», 
Кевелівське, 
Трибушанське, 

Угольське ПНДВ та 
«Долина нарцисів» 

Музей екології гір, 
еколого-освітні та 
інформаційно-

туристичні центри 
18 травня, 
5 червня, 
7 липня, 

16-17 вересня, 
27 вересня  

31. Забезпечити програму студентських 
практик  

Відділ науково-
дослідної роботи, 
Відділ ЕОВР 

Центральна садиба, 
Угольське, Чорногірське, 
Кісьвянське, Трибушанське 

ПНДВ, 
червень-липень  
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32. Здійснити інформаційне наповнення 
двох екотуристичних маршрутів в 
букових пралісах Угольки 

Відділ рекреації, 
Угольське ПНДВ 

Угольське ПНДВ, 
липень-серпень 

33. Відзначити День працівника 
природно-заповідної справи 
(комплекс заходів за окремим планом) 

Адміністрація, 
колектив  

Центральна садиба, всі 
ПНДВ 
липень   

34. Провести екологічний табір 
«Полонинське літо» 

Відділ ЕОВР, 
Музей, Богдан-
Петроське ПНДВ 

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ 

липень 
35. Проводити акцію «Чиста Говерла» 

(щомісячно) і залучити до неї 
волонтерів  

Відділ ЕОВР, 
Чорногірське, 

Богдан-Петроське та 
Петрос-Говерлянське 

ПНДВ 

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ 
червень-серпень 

 

36. Провести заміну стендів, присвячених 
об’єкту Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО  у компонентних частинах, 
а також візит-центрах  

Лісознавча 
лабораторія, відділ 

ЕОВР 

липень-грудень 

37. У рамках відзначення 50-річного 
ювілею установи створити 
фотовиставку «Півстоліття 
заповідання» 

Відділи рекреації, 
ЕОВР, Музей 
екології гір 

Центральна садиба, 
Музей екології гір, 
еколого-освітні та 
інформаційно-

туристичні центри  
січень-грудень 

38. Видати буклети «Букові праліси 
Карпат», «Музей екології гір», 
виготовити сувенірну та рекламну 
продукцію для Музею екології гір та 
географічного центру Європи 

Відділ ЕОВР, 
Музей, відділ 
рекреації 

Центральна садиба, 
липень, 
жовтень 

 

39. Здійснити оновлення експозиції 
Музею екології гір у залі «Зимові 
Карпати» 

Музей  Музей екології гір, 
липень-жовтень 

40. Забезпечити проведення велома-
рафону «Стежками опришків - 2017» 

Відділи рекреації та 
ЕОВР 

м. Рахів, 
серпень 

41. Виготовити 20 великоформатних 
двомовних стендів з оновленою 
інформацією про букові пралси як 
об’єкт Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, встановити їх у 
компонентних частинах Карпатського 
біосферного заповідника 

Відділ ЕОВР, 
Кевелівське, 

Богдан-Петроське 
та Марамороське 

ПНДВ 

Центральна садиба, 
Кевелівське, Богдан-

Петроське та Марамороське 
ПНДВ, 

серпень-листопад 

42. Здійснити облаштування екологічної 
стежки у частині дендропарку біля 
Музею екології гір, виготовити 
інформаційні щити та таблички, 
елементи інфраструктури 

Музей, Відділ 
ЕОВР, ботанічна 
лабораторія 

Центральна садиба, 
дендропарк 

червень-листопад 

43. Організувати заходи в рамках  
пан'європейської акції «Дні 
європейської спадщини» 
 
 

Відділ ЕОВР, 
Угольске ПНДВ, 
ЕОЦ «Центр 
Європи» 

Географічний центр 
Європи, 
вересень 
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44. Виготовити промоційну продукцію з 
логотипами КБЗ до міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Проблеми збереження гірських 
екосистем та сталого використання 
біологічних ресурсів Карпат» 

Відділ ЕОВР Рахів, 
серпень-вересень 

45. Підготовити та видати монографію 
«Карпатський біосферний заповідник: 
жити у гармонії з природою»; 
бібліографію видань заповідника 

Відділи НДР, 
редакційно-

видавничий, ЕОВР, 
наукові лабораторії 

Центральна садиба,  
травень-жовтень 

46. Організувати святкування 50-річчя 
заповідника 

Адміністрація, 
відділи ЕОВР, 
НДР, всі ПНДВ 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 

Хустського районів 
листопад 

47. Провести зимові екологічні акції 
«Годівничка», «Збережи ялинку!» 

Відділ ЕОВР, 
зоологічна 
лабораторія, 

Музей 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 

Хустського районів 
листопад, грудень 

48. Організувати 60 лекцій та екоуроків у 
підшефних ЗОШ  

Відділ ЕОВР, 
наукові 

лабораторії, всі 
ПНДВ 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 

Хустського районів 
впродовж року 

49. Опублікувати 60 статей, заміток, 
повідомлень у друкованих ЗМІ. 

Відділи 
пропаганди, НДР та 

рекреації,   всі 
ПНДВ, Музей  

Центральна садиба 
січень-грудень 

 
 
 

50. Вдосконалити систему проведення 
зустрічей з місцевими громадами в 
зоні діяльності КБЗ, виступів на сесіях 
місцевих рад 

Відділи зв’язків з 
громадськістю, 
ВЕОР, СДО, 

наукові лабораторії 

Населені пункти в зоні 
діяльності КБЗ, 
січень-грудень 

51. Регулярно оновлювати інформацію, 
розміщувати новини на сайті установи 

Відділи ЕОВР та 
НДР, Музей  

Центральна садиба, 
протягом року 

52. Забезпечити регулярне проведення 
пересувних виставок на базі 
виставкового залу Музею екології гір 

Музей, Відділ 
ЕОВР 

Музей екології гір 
впродовж року 

53. У мережі Фейсбук підтримувати 
сторінки «Карпатський біосферний 
заповідник» та «Туристично-
інформаційні центри заповідника» 
(регулярно розміщувати новини, фото 
та ін.). 

Відділи ЕОВР та 
рекреації  

Центральна садиба, 
протягом року 

54. Провести 20 зустрічей, бесід з 
представниками територіальних 
громад, депутатами місцевих рад  

Відділи НДР, 
ЕОВР, зв’язків з 
громадськістю  

Населені пункти в зоні 
діяльності КБЗ 
протягом року 

55. Проводити засідання Координаційної 
ради відповідно до Плану її роботи 

Відділи НДР, 
ЕОВР, зв’язків з 
громадськістю 

м. Рахів, 
протягом року 

 


