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  «Затверджую» 

В.о. директора 
Карпатського біосферного заповідника 

_______________ М.П. Рибак 
 «______»_____________  2019 р. 

 

 
План заходів з екологічної освітньо-виховної роботи  

Карпатського біосферного заповідника 
на 2020 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 
ЕОР), Музей екології 
гір ( далі – Музей) 

Музей екології гір, 
географічний центр Європи 

січень 

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

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 2019 та №1-4 2020  
Всеукраїнського екологічного науково-
популярного журналу «Зелені Карпати»  

Редакційно- 
видавничий відділ  

Центральна садиба,  
січень, грудень 

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

Відділ ЕОР, 
лабораторія 

екомоніторингу 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 

Хустського районів, 
еколого-освітні центри 

лютий 
5.  Провести еколого-освітню акцію 

«Карпатський сніговик», спрямовану на 
привернення уваги до глобальних змін 
клімату. 

Музей, відділ ЕОР Місцевий стадіон ім. В. 
Гаджеги, м. Рахів   
січень-лютий 

6.  Розпочати розробку тематико-
експозиційного плану для інформаційно-
туристичного центра на базу 
Широколужанського ПНДВ  

Відділи ЕОР, 
рекреації, 

Широколужанське 
ПНДВ 

Центральна садиба, 
Широколужанське ПНДВ  

січень-листопад 

7.  Спільно з Рахівською районною бібліотекою 
провести районний учнівський семінар 
«Рамсарські угіддя Закарпаття» 

Відділ ЕОР м. Рахів, приміщення 
районної бібліотеки, 

січень
8.  Підготувати та видати серію науково-

популярних буклетів: «Букові праліси – 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», 
«Червонокнижні рослини і тварини» 
«Еколого-освітні та інформаційні 
центри». 

Наукові лабораторії, 
відділи НДР та МС, 
ЕОР, рекреації 

Центральна садиба,  
лютий-грудень 

9.  Організувати конкурси екологічного малюнку 
та плакату «Чиста вода – необхідність, а не 
привілей!» в рамках відзначення 
Міжнародного року водних ресурсів.  

Відділ ЕОР Центральна садиба, 
Рахівський і Тячівський 

райони (ЗОШ, позашкільні 
освітні заклади) 
лютий-березень

10.  Організувати весняні акції: Відділ ЕОР, наукові 
лабораторії, всі 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 
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№ 
з/п 

Захід Виконавець/ 
структурний 
підрозділ 

Місцезнаходження 
та термін/строк 
виконання 

- 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 

ПНДВ Хустського районів, 
еколого-освітні центри 
березень-травень 

 

11.  Здійснити перевидання буклету-карти 
«Карпатський біосферний заповідник» 
формату А2 

Відділ ЕОР Центральна садиба,  
березень-грудень 

12.  Забезпечити проведення тематичних 
екскурсій у період цвітіння білоцвіту 
весняного  

ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділ 

ЕОР 

ПНДВ «Долина нарцисів», 
березень 

13.  Організувати еколого-освітні заходи до 
Всесвітнього дня Землі для шкіл м. Рахова

Музей, відділ ЕОР, 
ЕОЦ «Центр 
Європи» 

м. Рахів 
квітень 

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

ПНДВ «Долина 
нарцисів» 

Кісьвянське, ПНДВ, 
відділ ЕОР 

Долина нарцисів, 
Кісьвянське ПНДВ (ур. 

Кузій),  
березень, 

 травень-вересень 
15.  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

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

Відділ ЕОР, ПНДВ 
«Долина нарцисів» 

Центральна садиба, ПНДВ 
«Долина нарцисів» 
 березень-квітень 

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

ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділ 
ЕОР та  наукові 
лабораторії  

ПНДВ «Долина нарцисів»  
травень 

18.  Продовжити проведення робочих 
зустрічей з депутатами, членами 
виконавчих комітетів та працівниками 
місцевих рад на тему: «Карпатський 
біосферний заповідник та розвиток 
туристично-рекреаційного потенціалу  
територіальної громади». 
 

Відділи науково-
дослідної роботи та 

міжнародної 
співпраці (далі НДР 
та МС), 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
19.  Організувати практику для студентів 

Університету сталого розвитку м. 
Еберсвальде  

Відділ НДР та МС, 
наукові лабораторії 

Центральна садиба, 
червень 

20.  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 

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, 
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№ 
з/п 

Захід Виконавець/ 
структурний 
підрозділ 

Місцезнаходження 
та термін/строк 
виконання 

Всесвітнього дня музеїв, Всесвітнього дня 
охорони навколишнього природного 
середовища, Дня працівника природно-
заповідної справи Всесвітнього дня 
туризму та Днів європейської спадщини. 

27 вересня  

21.  Забезпечити програму студентських 
практик  

Відділ науково-
дослідної роботи, 

Відділ ЕОР 

Центральна садиба, 
Угольське, Чорногірське, 
Кісьвянське, Трибушанське 

ПНДВ, 
червень-липень  

22.  Розробити освітньо-виховні програми для  
- молодших школярів 
- дошкільнят 

Відділ ЕОР Центральна садиба, ЗОШ І-
ІІІ ст. м. Рахова 

 червень-листопад 

23.  Здійснити оформлення двох екостежок: в 
ур. Кузій за маршрутом «До Соколиного 
берда» та «Чорногірськими пралісами на 
Говерлу»  

Відділ ЕОР, 
Кузійське та 

Чорногірське ПНДВ 

Кузійське та Чорногірське 
ПНДВ, червень, липень-

вересень 

24.  Розробити та здійснити оформлення 
екологічної стежки до водоспаду Лихий 

Відділ ЕОР, 
Трибушанське 

ПНДВ 

Трибушанське ПНДВ, 
липень-вересень 

25.  Провести інвентаризацію тимчасових 
форм інформаційної інфраструктури у 
ПНДВ 

Всі ПНДВ, відділ 
ЕОР, заступник 

директора головний 
природознавець 

Всі ПНДВ 
травень-жовтень 

26.  Оформити фотозону на території ЕОЦ «Центр 
Європи» для фотографування туристів у 
гуцульських костюмах 

Відділ ЕОР Географічний центр 
Європи 

травень-липень
27.  Відзначити День працівника природно-

заповідної справи (комплекс заходів за 
окремим планом) 

Адміністрація, 
колектив  

Центральна садиба, всі 
ПНДВ 
липень   

28.  Проводити акцію «Чиста Говерла» 
(щомісячно) і залучити до неї волонтерів  

Відділ ЕОР, 
Чорногірське, 

Богдан-Петроське та 
Петрос-Говерлянське 

ПНДВ 

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ 
червень-серпень 

 

29.  Завершити заміну стендів, присвячених 
об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,  
у компонентних частинах у зв’язку із 
розширенням об’єкта. 

Лісознавча 
лабораторія, відділи 
НДР та МС, ЕОР 

Центральна садиба, масиви 
заповідника 

липень-грудень 

30.  Видати екологічні ігри для екологічної освіти 
дітей («Подорожуй Карпатами!» – 
перевидання; пазли «Долина нарцисів») 

Відділ ЕОР Центральна садиба 
липень-грудень 

31.  Провести заміну інформаційних стендів на 
колекційній ділянці  

Ботанічна 
лабораторія, відділ 

ЕОР 

Центральна садиба  
липень-грудень 

32.  Здійснити заміну межових знаків об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (загалом 
близько 40 шт.) 

Відділ ЕОР, 
начальники ПНДВ 

(окрім Долини 
нарцисів) 

Масиви КБЗ (окрім Долини 
нарцисів) 

липень-грудень 

33.  Провести актуалізацію інформаційних 
матеріалів у інформаційно-туристичному 
центрі «Букові праліси Карпат – об’єкт 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на базі 
Угольського ПНДВ. 

Відділ ЕОР, 
Угольське ПНДВ 

Угольське ПНДВ  
червень-грудень 

34.  Підготувати та виготовити стенди для 
Кісвянського, Трибушанського та Богдан-
Петроського ПНДВ 

Відділ ЕОР, 
Кісвянське ПНДВ 

Кісвянське ПНДВ,  
жовтень-грудень 
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Захід Виконавець/ 
структурний 
підрозділ 
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35.  Семінар з вчителями біології, географії та 
методистами відділу освіти, молоді та 
спорту Рахівської РДА  

Відділи НДР та МС, 
рекреації та ЕОР 

Центральна садиба,  
ІІ півріччя 

36.  Виготовити офіційні вивіски для всіх 
ПНДВ, візит-центрів, адміністрації 

Адміністрація, відділ 
ЕОР, НДР та МС 

 Центральна садиба КБЗ, 
ПНДВ,  

Жовтень-грудень 
37.  Забезпечити проведення веломарафону 

«Стежками опришків - 2019» 
Відділи рекреації та 

ЕОР 
м. Рахів, 
серпень 

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

Відділ ЕОР, 
Угольске ПНДВ, 
ЕОЦ «Центр 
Європи» 

Географічний центр 
Європи, 
вересень 

39.  Організувати художній симпозіум «Злато 
Карпат» на базі заповідника (із залученням 
професійних художників та переможців 
конкурсів екологічного малюнку та плакату 
«Чиста вода – необхідність, а не привілей!») 

Адміністрація КБЗ, 
відділ ЕОР 

Центральна садиба КБЗ, 
географічний центр Європи 

вересень-жовтень 

40.  Розпочати оновлення тимчасових форм 
інфраструктурної інфраструктури у ПНДВ 
(згідно результатів інвентаризації) 

Відділ ЕОР, 
начальники ПНДВ 

Центральна садиба КБЗ, 
ПНДВ 

серпень-грудень 
41.  Провести зимові екологічні акції 

«Годівничка», «Збережи ялинку!» 
Відділ ЕОР, 
зоологічна 

лабораторія, Музей 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 

Хустського районів 
листопад, грудень 

42.  Організувати 60 лекцій та екоуроків у 
підшефних ЗОШ  

Відділ ЕОР, наукові 
лабораторії, всі 

ПНДВ 

ЗОШ в зоні діяльності КБЗ 
Рахівського, Тячівського та 

Хустського районів 
впродовж року 

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

Відділи ЕОР, НДР та 
рекреації,   всі 
ПНДВ, Музей  

Центральна садиба 
січень-грудень 

44.  Регулярно оновлювати інформацію, 
розміщувати новини на сайті установи 

Відділи ЕОР та НДР, 
Музей  

Центральна садиба, 
протягом року 

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

Відділи ЕОР та 
рекреації  

Центральна садиба, 
протягом року 

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

Відділи НДР, ЕОР, 
зв’язків з 

громадськістю  

Населені пункти в зоні 
діяльності КБЗ 
протягом року 

47.  Проводити засідання Координаційної 
ради відповідно до Плану її роботи 

Відділи НДР, ЕОР, 
зв’язків з 

громадськістю 

м. Рахів, 
протягом року 

 


