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Щорічна інформація з екологічної освітньо-виховної роботи
НПП «Слобожанський» за 2017 рік
1. Організація екологічної освітньо-виховної роботи
1.1. Наявність структурного підрозділу з екологічної освітньо-виховної
роботи в національному природному парку, управління яким здійснює
спеціальна адміністрація (далі – установа ПЗФ), та його склад (штатні
одиниці). Відповідальний працівник за організацію екологічної освітньовиховної роботи установи ПЗФ.
З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи в національному
природному парку «Слобожанський» (далі НПП «Слобожанський») створено
відділ екологічної освіти та рекреації (далі – відділ). Згідно штатного розпису
відділ повинен мати 5 штатних одиниць. Структура відділу НПП
«Слобожанський» станом на 29.12.2017 рік:
Начальник відділу – Шумілова Алла Вікторівна – 1,0.
Провідний фахівець з екологічної освіти – Койчуренко Аотур Сергійович –
1; Стеценко Ольга Сергіївна – 0,5; Колонтаєвська Анна Олександрівна – 0,5.
Провідний фахівець з рекреації – Редченко Руслана Володимирівна – 1,0.
Фахівець з рекреації – Колонтаєвська Анна Олександрівна – 0,5.
1.2. Наявність постійних форм інфраструктурного еколого-освітнього
облаштування:
- організація та діяльність у складі установи ПЗФ музеїв природи, музейних
кімнат або куточків, екоосвітнього та екотуристичного центрів, візит-центру
(назва, мета діяльності, стислий опис експозицій чи облаштування, кількість
експонатів, надходження, обмін; склад працівників, відомості про кількість та
категорії відвідувачів, проведені заходи та акції тощо)
В приміщенні Володимирівського ПНДВ НПП «Слобожанський»
облаштовано виставковий зал для проведення різноманітних екологічних
освітньо-виховних заходів та екологічних акцій. Так, впродовж 2017 року було
організовано фотовиставку «Пернаті мешканці Краснокурщини»
при
Краснокутському будинку культури (в рамках екологічної акції до дня зустрічі
птахів»), фотовиставку «Дивовижна краса поруч», «Пернаті архітектори» на
Володимирівського ПНДВ НПП «Слобожанський».
- діяльність в установі ПЗФ бібліотек, наукових архівів (характеристика,
кількість працівників, поповнення бібліотеки, загальна кількість примірників, їх
існуючі електронні аналоги; науково-популярні фільми, телефільми, відеотеки,
фототеки, фотоальбоми тощо)
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Впродовж 2017 року фототека Парку значно поповнилася фото типових та
рідкісних видів флори та фауни, пейзажних зйомок й основних подій, що
відбувалися на території Парку. Багата фототека дає можливість ілюструвати
публікації в друкованих та електронних ЗМІ, соціальних мережах та на сайті
установи. Фотороботи працівників Парку, професійних фотографів та фотографівпочатківців були використані для створення екопросвітницьких та інформаційних
матеріалів у вигляді буклетів, настільних перекидних календарів, паперових
папок та нотатників для записів.
- діяльність установи ПЗФ щодо створення мережі обладнаних
екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх стежок. Обладнані екскурсійні
маршрути та еколого-освітні стежки (їх кількість, перелік, вид, назва; кількість
розроблених і відкритих в поточному році, складених паспортів; кількість
екскурсій та контингент відвідувачів).
На території національного природного парку «Слобожанський» діють 2
еколого-освітні стежки та 2 екскурсійних маршрути, а саме:
1. Еколого-освітня стежка «До торф’яних боліт», протяжність 3,1 км,
проходить
по
території
Володимирівського
ПНДВ
НПП
«Слобожанський».
2. Еколого-освітня стежка «Мурафська дача», протяжність 2,6 км, проходить
по території Володимирівського ПНДВ НПП «Слобожанський».
3. Екскурсійний маршрут «Забутими стежками», протяжність 8 км,
проходить по території Пархомівського ПНДВ НПП «Слобожанський».
4. Екскурсійний маршрут «Сосновий ліс», протяжність 15 км, проходить по
території Володимирівського ПНДВ НПП «Слобожанський».
Впродовж 2017 року проведено 54 екскурсію по екологічних стежках
«Мурафська дача» (8) та «До торф’яних боліт» (40) для дошкільнят та школярів
Краснокутського району, школярів м. Харкова та Харківської області, студентів
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в рамках екологічної
освітньо-виховної співпраці з вищими навчальними закладами, представників
еколого-туристичних клубів, різноманітних компаній та організацій Харківської
області. Також проведено екскурсії по туристичним маршрутам «Забутими
стежками» (2), «Сосновий ліс» (3).
1.3. Наявність тимчасових форм інфраструктурного еколого-освітнього
облаштування.
Для здійснення екологічної освітньо-виховної роботи тимчасові форми
інфраструктурного облаштування представлені виставковими та мобільними
стендами. В рекреаційних пунктах та поблизу приміщення Володимирівського
НДПОВ встановлені комплексні інформаційні стенди.
1.4. Наявність плану заходів з екологічної освітньо-виховної роботи
установи ПЗФ.
Екологічна освітньо-виховна робота НПП «Слобожанський» впродовж
2017року здійснювалася у відповідності до затвердженого директором Парку
Плану роботи з екологічної освітньо-виховної роботи НПП «Слобожанський» на
2017 рік та погодженому рішенням Науково-технічної ради № 3 від 15.12.20175 р.
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2. Методична, організаційна та практична екологічна освітньо-виховна
робота установи ПЗФ
2.1. Організація та участь у масових екологічних освітньо-виховних
заходах:
- організація та проведення еколого-освітніх заходів, приурочених до
Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Всесвітнього дня охорони природи,
Міжнародного дня Землі, Міжнародного дня збереження біорізноманіття, Дня
довкілля, Дня працівника природно-заповідної справи та інших екологічних дат і
свят (назва, час і місце проведення, кількість та склад учасників, результати)
НПП «Слобожанський» здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за
допомогою різних форм діяльності. Масові екологічні освітньо-виховні заходи
проводяться на базі Володимирівського ПНДВ та рекреаційних пунктах Парку.
Робота з дошкільнятами та учнівською молоддю проводиться також в дитячих
садочках та школах відповідно. Перелік проведених еколого-освітніх заходів,
присвячених до основних екологічних свят та дат впродовж 2017 року за участю
громадськості, учнівської та студентської молоді, дошкільнят представлена в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Перелік проведених еколого-освітніх заходів
НПП «Слобожанський» впродовж 2017 року
Дата

Захід

30.01.2017
р.
02.02.2017
р.
02.02.2017
р.
08.02.2017
р.
08.02.2017
р.

Кінолекторі
й
Кінолекторі
й
Кінолекторі
й

01.03.2017
р.

Майстерклас

01.03.2017
р.

Майстерклас

01.03.2017
р.

Майстерклас

14.03.2017
р.
15.03.2017
р.
20.03.2017
р.

Пізнавальна
гра
Пізнавальна
гра
Майстерклас

Вікторина
Вікторина

Місце
проведення
Краснокутський
ПАЛ
Краснокутський
ПАЛ
Краснокутський
ПАЛ
Городнянська
ЗОШ
Козіївська ЗОШ
Краснокутський
ДНЗ № 1
«Веселка»
Краснокутський
ДНЗ № 1
«Веселка»
Краснокутський
ДНЗ № 1
«Веселка»
Городнянська
ЗОШ
Краснокутська
ЗОШ № 2
Харківська НВК
№1

Тема

Кількість
учасників

Живий світ боліт

15 чол.

2 лютого – Всесвітній день
ВБУ. Роль ВБУ
2 лютого – Всесвітній день
ВБУ. Роль ВБУ
Водно-болотне середовище
- дерево життя
Водно-болотне середовище
- дерево життя

11 чол.
13 чол.
15 чол.
24 чол.

Виготовлення паперових
періоцвітів

17 чол.

Виготовлення паперових
періоцвітів

15 чол.

Виготовлення паперових
періоцвітів

15 чол.

Подорож у країну
первоцвітів
Подорож у країну
первоцвітів
Виготовлення паперових
періоцвітів

16 чол.
17 чол.
16 чол.

4
24.03.2017
р.
28.03.2010
7р.
05.04.2017
р.
19.04.2017
р.
11.05.2017
р.
13.05.2017
р.
22.05.2017
р.
19.07.2017
р.
1517.09.2017
р.

Екологічна
акція
Бліц-гра
Екологічна
гра
Екологічне
свято
Презентація
Презентація
Вікторина
Екологічна
гра

Краснокутський
ПАЛ

Краснокутська
гімназія
Краснокутська
гімназія
Харківський НВК
№1
Краснокутський
ПАЛ
Краснокутський
ПАЛ
Краснокутський
ПАЛ
ЗОЗ
«Каразінський»

Посади дерево миру

14 чол.

Екобумеранг

21 чол.

«Найрозумніший»

24 чол.

День зустрічі птахів

15 чол.

Міжнародний день
мігруючих птахів
Міжнародний день
мігруючих птахів

17 чол.
19 чол.

Цікаве про біорізноманіття

17 чол.

Знай, люби, бережи

45 чол.

Фототур

НПП
«Слобожанський»

НПП «Слобожанський»

Фотографи
26 чол.

13.11.2017
р.

Екологовиховний
захід

Краснокутський
ПАЛ

«Україна без сміття»

17 чол.

14.11.2017
р.

Майстерклас

Краснокутський
ДНЗ № 1
«Веселка»

Виготовлення ляльоктравників з побутових
відходів

18 чол.

Козіївська ЗОШ

«Україна без сміття»

24 чол.

Козіївська ЗОШ

«Україна без сміття»

40 чол.

Городнянська
ЗОШ

«Україна без сміття»

14 чол.

Городнянська
ЗОШ

«Україна без сміття»

12 чол.

Краснокутська
ЗОШ № 2

«Україна без сміття»

7 чол.

Краснокутська
ЗОШ № 2

«Україна без сміття»

25 чол.

Мурафська ЗОШ

«Україна без сміття»

19 чол.

Краснокутський
ДНЗ № 1
«Веселка»
Краснокутський
ПАЛ

Виготовлення ляльоктравників з побутових
відходів

21 чол

«Україна без сміття»

19 чол.

14.11.2017
р.
14.11.2017
р.
14.11.2017
р.
14.11.2017
р.
15.11.2017
р.
15.11.2017
р.
15.11.2017
р.

Екологовиховний
захід
Екологовиховний
захід
Екологовиховний
захід
Екологовиховний
захід
Екологовиховний
захід
Екологовиховний
захід
Екологовиховний
захід

15.11.2017
р.

Майстерклас

16.11.2017
р.

Екологовиховний

5
захід
Виготовлення ляльоктравників з побутових
відходів
Виготовлення ляльоктравників з побутових
відходів

16.11.2017
р.

Майстерклас

Краснокутська
гімназія

17.11.2017
р.

Майстерклас

Краснокутська
гімназія

20.11.2017
р.
20.11.2017
р.

Презентація

Качалівська ЗОШ

«Україна без сміття»

19 чол.

Презентація

Качалівська ЗОШ

«Україна без сміття»

20 чол.

Майстерклас

Городнянська
ЗОШ

Виготовлення різдвяних
віночків

8 чол.

Майстерклас

Городнянська
ЗОШ

Виготовлення різдвяних
віночків

7 чол.

Майстерклас

Краснокутська
гімназія

Виготовлення різдвяних
віночків

33 чол.

Свято

НПП
«Слобожанський»

Новорічні пригоди у лісі

15 чол.

20.12.2017
р.
20.12.2017
р.
21.12.2017
р.
26.12.2017
р.

29 чол.
27 чол.

- організація та участь у виставках, фестивалях, заходах, приурочених до
етнографічних та культурно-історичних подій тощо (назва, час і місце
проведення, кількість та склад учасників, результати);
З метою ознайомлення з різноманітними природними цінностями Парку,
проведення широкої просвітницької роботи з охорони та збереження природи
рідного краю НПП «Слобожанський» приймав активну участь у різноманітних
виставках, фестивалях, заходах, приурочених до етнографічних та культурноісторичних подій. Перелік виставок, фестивалів та заходів, приурочених до
етнографічних та культульно-історичних подій, в яких було прийнято участь
впродовж 2017 року наведений в таблиці 2.
Таблиця 2 – Перелік виставок, фестивалів та заходів,
приурочених до етнографічних та культульно-історичних подій,
в яких було прийнято участь впродовж 2017 року
Дата

Захід

Місце проведення

Тема

Кількість
учасників, чол

30.01.1710.02.17 р.

Виставка

Краснокутськ а ЦДБ

Живий світ боліт

580

Краснокутський РБК

Пернаті мешканці
Краснокутщини.
Природні гнізда
птахів

450

Наукові пікніки

ВНЗ,
працівники
ПЗФ, жителі та

17.03.16 р.

Виставка

20Фотовиставка
31.03.2017р.

НПП
«Слобожанський»,
Володимирівське

6
ПНДВ

гості
м. Харкова

29Туристична
31.03.2017р. виставка

м.Київ

23 Міжнародна
туристична виставка
200
UITT -2017 «Україна –
Подорожі і туризм»

0114.04.2017
р.

Виставка

НПП
«Слобожанський»,
Володимирівське
ПНДВ

Пернаті авхітектори

180

Виставка

м. Харків

«Харківщина:
туристичні відкриття»

60

Виставка

Краснокутськ а ЦДБ

Чудесні перлини
природи України

60

м.Харків

Національний
природний парк
«Слобожанський»

1500

м. Харків

«Публічне управління
ХХІ століття»

400

02.06.2017
р.
1319.06.2017
р.
23.08.04.10.17 р.

Фотовиставка

Науково01.12.2017р. освітня
виставка

- організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах тощо,
присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньо-виховної
роботи.
- З метою поширення знань про природу, її охорону, створення позитивного
іміджу та популяризації діяльності Парку, підвищення екологічної свідомості
населення НПП «Слобожанський» організовував та брав участь у семінарах,
круглих столах, конференціях, присвячених питанням природоохоронної та
екологічної освітньо-виховної роботи. Перелік семінарів, круглих столів та
конференцій, присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньовиховної роботи в НПП «Слобожанський» впродовж 2016 року наведений в
таблиці 3.
Таблиця 3 – Перелік семінарів, круглих столів та конференцій,
присвячених питанням природоохоронної та
екологічної освітньо-виховної роботи
в НПП «Слобожанський» впродовж 2017 року
Дата

Захід

Місце проведення

Тема

Кількість
учасників

26.01.2017р.

Круглий стіл

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г.Короленка

Презентація проекту
«Взаємодія»

43

16.02.2017 р. Круглий стіл

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г.Короленка

27.02.2017 р.

Науковотехнічна рада

Харківський
національний

Туристичнорекреаційний
потенціал
Слобожанщини
Звіт з екологічної
освітньо-виховної

28

21

7
університет ім.
В.Н.Каразіна

10.03.2017 р. Семінар

Краснокутський
ЦДЮТ

30.03.2017 р. Конференція

м. Київ

13.06.2017р.

Круглий стіл

Краснокутська ЦДБ

18.07.2017р.

Польовий
тренінг

НПП
«Слобожанський»

13Семінар
15.08.2017 р.

м. Суми

28.09.2017р.

Науковопрактичний
семінар

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г.Короленка

21.12.2017 р.

Науковотехнічна рада

НПП
«Слобожанський»

роботи за 2016 рік
Шляхи співпраці НПП
«Слобожанський» з
позашкільними та
загально-освітніми
закладами
Краснокутського
району
Апітуризм – новий
напрямок розвитку
сільських територій
України
Екологія
Краснокутського
краю: на перехресті
думок
Цілющий світ рослин
Краснокутщини
Формування
бережливого
ставлення до НПС,
організація,
проведення та
розвиток наметових
таборів
Харківщина
туристична: проблеми
і перспективи
Затвердження плану
роботи з екологічної
освітньо-виховної та
рекреаційної
діяльності на 2018 рік

38

80

14

32

30

48

15

2.2. Співпраця з підприємствами, установами та організаціями:
- співпраця із загальноосвітніми, позашкільними та іншими навчальними
закладами (дитячі садки, професійно-технічні училища, коледжі, університети,
інститути тощо)
Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи в НПП
«Слобожанський» з загальноосвітніми, позашкільними та іншими навчальними
закладами Краснокутського району та Харківської області (дитячі садки,
професійно-технічні, університети) здійснюється відповідно до законодавства
України та в межах спільних угод і програм діяльності. Відділом постійно
проводяться різноманітні тренінги, вікторини, екологічні ігри, конкурси,
екскурсії, акції та заняття.
- наявність спільних програм, проектів, договорів/угод, планів заходів;
Перелік діючих спільних програм, договорів/угод, планів заходів
представлений в таблиці 4.
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Таблиця 4 – Перелік діючих спільних програм, договорів/угод,
планів заходів з питань екологічної освітньо-виховної роботи
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Навчальний заклад
Громадська організація «Фельдман Еко-парк»
Навчальний центр «Ландау Центр» Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна
Харківський національний університет ім.
В.Н.Каразіна
Екологічний факультет ХНУ ім. В.Н Каразіна
Харківський національний автомобільно –дорожний
університет
Харківський національний університет міського
господарства ім. О.М. Бекетова
Харківська
державна
наукова
бібліотека
ім.
В.Г.Короленка
Районний комунальний заклад «Краснокутська
централізована бібліотечна система»
Краснокутська центральна дитяча бібліотека
Краснокутський професійний аграрний ліцей
Краснокутська гімназія ім. Героя Радянського Союзу
І.Н.Нестерова
Городянська загально-освітня школа І-ІІ ступенів
Пархомівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів
Комунальний заклад
«Харківський
санаторний
навчально-виховний заклад № 1» Харківської обласної
ради
Краснокутський дошкільний навчальний заклад № 1
«Веселка»
Дитячий заміський оздоровчий заклад «Каразінський»

Наявність спільних
програм, проектів,
договорів/угод, планів
заходів
Договір
Договір
Договір, угода
Угода
Договір
Угода
Договір
Договір, план заходів
План заходів
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір

- тематичні уроки любові до рідного краю (назви уроків, назви навчальних
закладів, кількість уроків);
Перелік тематичних уроків та занять в навчальних закладах
Краснокутського району та м. Харкова, проведених фахівцями НПП
«Слобожанський» впродовж 2017 року наведений в таблиці 5.
Таблиця 5 – Перелік тематичних уроків та занять, проведених фахівцями
НПП «Слобожанський» впродовж 2017 року
Дата

Захід

Місце проведення

08.02.2017 р

Лекцій

Городнянська ЗОШ

08.02.2017 р

Лекцій

Козіївська ЗОШ

09.02.2017 р

Лекцій

Качалівська ЗОШ

Тематика
Різноманіття водноболотних угідь
Різноманіття водноболотних угідь
Водно-болотні
угіддя – живі судини

Слухачі
13 чол.
19 чол.
13 чол.
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09.02.2017 р

Лекцій

Качалівська ЗОШ
Краснокутський
професійно-аграрний
ліцей
Краснокутський
професійно-аграрний
ліцей
Краснокутська
гімназія
Краснокутська
гімназія
Краснокутський
професійно-аграрний
ліцей
Краснокутська
гімназія
Краснокутська
гімназія

02.03.2017р.

Лекцій

06.03.2017р.

Лекцій

09.03.2017р.

Лекцій

09.03.2017р.

Лекцій

13.03.2017р.

Лекцій

13.03.2017р.

Лекцій

13.03.2017р.

Лекцій

14.03.2017 р

Лекцій

Городнянська ЗОШ

14.03.2017 р

Лекцій

Козіївська ЗОШ

14.03.2017 р

Лекцій

Козіївська ЗОШ

15.03.2017 р

Лекцій

Краснокутська ЗОШ
№2

20.03.2017р.

Лекцій

Мурафська ЗОШ

20.03.2017р.

Лекцій

Мурафська ЗОШ

08.06.2017р.

Лекцій

08.06.2017р.

Лекцій

08.06.2017р.

Лекцій

09.06.2017р.

Лекцій

21.06.2017р.
27.06.2017р.
27.06.2017р.
27.06.2017р.

Лекцій

Краснокутський
професійно-аграрний
ліцей
Краснокутський
професійно-аграрний
ліцей
Краснокутська ЦДБ
Краснокутська
гімназія
НПП
«Слобожанський»

Лекцій

ЗОЗ «Каразінський»

Лекцій

ЗОЗ «Каразінський»

Лекцій

ЗОЗ «Каразінський»

Землі
Водно-болотні
угіддя – живі судини
Землі

11 чол.

Охороняємо дику
природу

15 чол.

Охороняємо дику
природу

18 чол.

Охороняємо дику
природу
Охороняємо дику
природу
Первоцвіти
Краснокутщини
Споглядаймо
первоцвіти у лісі
Споглядаймо
первоцвіти у лісі
Охороняймо дику
природу
Охороняймо дику
природу
Первоцвіти
Краснокутщини
Первоцвіти
Краснокутщини
Споглядаймо
первоцвіти у лісі
Споглядаймо
первоцвіти у лісі
Охорона
навколишнього
середовища
Охорона
навколишнього
середовища
Чудесні перлини
природи України
Туристичний проект
«Вишиваний шлях»
Чарівний світ НПП
«Слобожанський»
Знайомство з НПП
«Слобожанський»
Знайомство з НПП
«Слобожанський»
Знайомство з НПП
«Слобожанський»

25 чол.
23 чол.
15 чол.
25 чол.
23 чол.
16 чол.
20 чол.
35 чол.
17 чол.
15 чол.
16 чол.
15 чол.
17 чол.
17 чол.
28 чол.
13 чол.
25 чол.
27 чол.
25чол.
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27.06.2017р.
29.06.2017р.

Лекцій

ЗОЗ «Каразінський»

Лекцій

ЗОЗ «Каразінський»

12.09.2017р.

Лекцій

12.09.2017р.

Виховна
година

13.09.2017р.

Лекцій

Краснокутська
гімназія
Краснокутський ДНЗ
№1
Краснокутська
гімназія

Знайомство з НПП
«Слобожанський»
Знайомство з НПП
«Слобожанський»

23 чол.
26 чол.

Збережемо журавлів

29 чол.

Збережемо журавлів

18 чол.

Збережемо журавлів

27 чол.

Харківський НВК

Збережемо журавлів

15 чол.

Краснокутський ПАЛ
Краснокутський ПАЛ

Охорона кажанів
Охорона кажанів
Еколого-освітнє
виховання в
формуванні
культури туризму
Еколого-освітнє
виховання в
формуванні
культури туризму
Охорона кажанів
Еколого-освітнє
виховання в
формуванні
культури туризму
Еколого-освітнє
виховання в
формуванні
культури туризму
Еколого-освітнє
виховання в
формуванні
культури туризму
Тванринний світ
НПП
«Слобожанський»
Тванринний світ
НПП
«Слобожанський»

15 чол.
15 чол.

14.09.2017р.
18.09.2017р.

Виховна
година
Лекцій
Лекцій

21.09.2017р.

Лекцій

Краснокутський ПАЛ

25.09.2017р.

Лекцій

Краснокутський ПАЛ

26.09.2017р.

Лекцій

Городнянська ЗОШ

26.09.2017р.

Лекцій

Городнянська ЗОШ

26.09.2017р.

Лекцій

Краснокутська
гімназія

26.09.2017р.

Лекцій

Краснокутська
гімназія

02.10.2017р.

Лекцій

Краснокутський ПАЛ

05.10.2017р.

Лекцій

Краснокутський ПАЛ

28.11.2017р.

Лекцій

Краснокутська ЗОШ
№2

Хто такі бобри?

21 чол.

Краснокутська ЗОШ
№2

Туристичний
торенціал
рекреаційних зон
НПП
«Слобожанський»

21 чол.

13.09.2017р.

21.12.2017р.

Лекцій

15 чол.

17 чол.
14 чол.
14 чол.

28 чол.

31чол.

16 чол.
17 чол.

- участь в організації та діяльності шкільних гуртків/учнівських лісництв,
гуртків/секцій народних ремесел, вирощування різних груп рослин тощо (їх назви
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та місцезнаходження, періодичність та тематика занять, кількість залучених
учнів)
Впродовж 2016-2017 навчального року діяли 3 екологічних гуртка
«Дослідники», «Струмочок» та «Чомусики» для дітей старшого дошкільного віку
на базі Краснокутського дошкільного навчального закладу № 1 «Веселка». З
вересня 2017 року розпочали свою роботу 2 гуртки еколого-природничого
спрямування для дітей старшого дошкільного віку на базі Краснокутського
дошкільного навчального закладу № 1 «Веселка». Заняття в гуртках проходять
один раз на тиждень.
- надання допомоги в оформленні природничих кабінетів загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів (місцезнаходження та здійснені заходи
щодо обладнання)
НПП «Слобожанський» надає допомогу в оформленні природничого
куточку в Краснокутському дошкільному навчальному закладі № 1 «Веселка» та
Краснокутському професійному аграрному ліцею.
- участь в організації та проведенні екологічних олімпіад, екологічних ігор,
«зелених шкіл», конкурсів, вікторин, екскурсій тощо (перелік, час та місце
проведення, контингент та кількість учасників);
Провідний фахівець з екологічної освіти Стеценко О.С. виступила
керівником учнів Краснокутської ПАЛ для участі у Всеукраїнському науковому
проекті «Збережемо Землю для наступних поколінь» з метою розвитку
екологічної компетентності учнів закладів професійної освіти, розуміння ними
екологічних проблем, виховання любові до рідного краю, розуміння ними
раціонального використання природних ресурсів. Тема проекту «Екологічна
волонтерська діяльність учнів Краснокутського професійного аграрного ліцею».
Результатом проектної діяльності був випуск електронної газети «ЕкоСмайл» та
відеоролик.
Під керівництвом начальника відділу екологічної освіти та рекреації
Каплоух Н.О. вже третій рік поспіль займається дослідженням стану популяції
бобра європейського на території НПП «Слобожанський». Саєнко Надія, учениця
11-го класу Качалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та захистила екологічний проект на
тему: «Дослідження впливу рекреаційних пунктів на рослинний покрив НПП
«Слобожанський» в ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
екології серед загальноосвітніх шкіл Краснокутського району
- участь в організації та сприяння проведенню еколого-освітніх
тематичних експедицій та літніх екологічних таборів (організатори, кількість
учасників, місце проведення, тематика тощо)
НПП «Слобожанський» посприяв в проведенні 2 велосипедних пробігів
«Слобожанський райд» та «Знайомство з НПП «Слобожанський. Також
працівники НПП «Слобожанський» забезпечили організацію та проведення
фототуру на території Парку.
- співпраця з іншими установами ПЗФ у сфері екологічної освітньо-виховної
роботи
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НПП «Слобожанський» співпрацює у сфері екологічної освітньо-виховної
роботи з Регіональним ландшафтним парком «Міжрічинський», Національним
природним парком «Великий луг», Національним природним парком
«Дворічанський», Національним природним парком «Гомільшанські ліси» та
Національним природним парком «Олешківські піски».
- співпраця з громадськими організаціями (місцевими, регіональними та
національними)
НПП «Слобожанський» співпрацює Громадською організацією «Фельдман
Еко-парк», Всеукраїнською громадською природоохоронною організацією
«Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) та Всесвітнім фондом дикої
природи (WWF) в організації та проведенні спільних екологічних освітньовиховних заходів та екскурсій.
- співпраця з релігійними організаціями
З релігійними організаціями в екологічній освітньо-виховній діяльності
Парк не співпрацює.
- участь у роботі регіональних екологічно-просвітницьких центрів
НПП «Слобожанський» не приймає участі у роботі регіональних
екологічно-просвітницьких центрів.
- співпраця з волонтерами
НПП «Слобожанський» активно залучає волонтерів для участі в обліку
бобрів, ратичних, лелек, весняних суботників.
- створення громадських організацій з метою підтримки діяльності
установи ПЗФ
Громадські організації з метою підтримки діяльності Парку не
створювалися.
- співпраця установи ПЗФ з міжнародними установами та організаціями у
сфері екологічної освітньо-виховної роботи
НПП «Слобожанський» не співпрацює з міжнародними установами та
організаціями у сфері екологічної освітньо-виховної роботи.
2.3. Співпраця з органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування у сферах освіти, охорони навколишнього природного
середовища, охорони історико-культурної спадщини та іншими (наявність
спільних програм, проектів, планів заходів та перелік проведених заходів
тощо).
Впродовж 2017 року НПП «Слобожанський» співпрацював з
Краснокутською районною державною адміністрацією, Краснокутською
селищною радою, сільськими радами Краснокутського району, Краснокутською
районним будинком культури. Спільно приймали участь в 4 щорічній науковоосвітній виставці «Публічне управління ХХІ століття». Організували та провели
виставки «Пернаті мешканці Краснокутщини» та «Весна прийшла у рідний край».
3. Інформаційно-видавнича та пропагандистська діяльність.
3.1. Інформація про веб-портал установи ПЗФ в інтернет-мережі (коли
засновано, адреса, розділи тощо), організацію інтернет-розсилки новин та
обговорення екологічних проблем на форумах (кількість відвідувачів).
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Для публікацій новин з наукової, природоохоронної та екологічної освітньовиховної діяльності в соціальній мережі Інтернет діють сторінки:
https://www.facebook.com/NationalParkSlobozhanskiy,
(1328
активних
учасники групи) та сайт http://slobozhanskyi.in.ua/.
3.2. Інформація про опубліковані та підготовлені до друку (зазначати
окремо) науково-популярні праці, буклети, путівники, листівки, плакати,
аншлаги тощо (назви, тираж, видання, для яких категорій населення
призначено).
Впродовж 2017 року розроблено та виготовлено наступні власні екологічні
освітньо-виховні матеріали з використанням символіки Парку:
1.Буклет «Туризм та відпочинок», тираж – 1000 шт.
2.Настільний перекидний календар «НПП «Слобожанський» на 2018 рік,
тираж – 100 шт.
3.Нотатник на спіралі, тираж – 100 шт.
4.Поштовий конверт, тираж – 100 шт.
5. Туристичний путівник, тираж – 500 шт.
6. Буклет «національний природний парк «Слобожанський», тираж – 1000
шт.
3.3. Інформація про власні видання (газети, журнали), їх основну
тематику.
Періодичні газети та журнали в НПП «Слобожанський» не видаються.
3.4. Перелік програм та сюжетів на радіо і телебаченні (назва студії,
хто з працівників брав участь у підготовці), опублікованих статей та
інформаційних повідомлень у пресі.
В 2017 року на національному телеканалі ICTV вийшов сюжет про
туристичні перлини Краснокутщини, однією з яких є НПП «Слобожанський». З
метою більш якісного інформування населення і відвідувачів про діяльність
Парку, анонсування запланованих заходів та подій на території Парку активно
працює
офіційний
сайт
НПП
«Слобожанський»
за
адресою
http://slobozhanskyi.in.ua/.
У районній газеті «Промінь» було опубліковано 10 статей та
інформаційних повідомлень, а саме :
1. «З користю для людей», № 31-32 (10309) від 25.03.2017 р.
2. « Позашкільники звітують», № 31-32 (10309) від 25.03.2017 р.
3. « Не зривайте первоцвіти», № 31-32 (10309) від 25.03.2017 р.
4. « Позашкільники звітують та планують», № 28-30 (10307) від 18.03.2017 р.
5. « Посади дерево миру», № 42-43 (10320) від 22.04.2017 р.
6. « Подорожі – це круто», №63- 65 ( 10342) від 24.06.2017 р.
7. « За знаннями, досвідом і душею, № 68-69 (10346) від 08.07.2017 р.
8. « Збереження лісів – наша спільна справа», № 70-71 (10348) від 15.07.2017;
9. «Річниця Національного природного парку «Слобожанський» : щодення
праця та здобутки», № 115-117 (10394) від 16.12.2017 р.
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10. «Збережи ялинку, не рубай її», № 115-117 (10394) від 16.12.2017 р.
4. Підвищення кваліфікації працівників установ ПЗФ та сприяння
підготовці кадрів у природоохоронній сфері
4.1. Підвищення кваліфікації працівників установи ПЗФ шляхом навчання на
курсах підвищення кваліфікації, у вищих навчальних закладах, участі у семінарах
та тренінгах, зустрічах з обміну досвідом тощо (назва (тематика), час і місце
проведення занять, П.І.Б. слухача).
Підвищення кваліфікації фахівців відділу впродовж 2017 року відбувалося
шляхом самоосвіти – опрацювання літературних джерел та робота в інтернетмережі.
4.2. Організація та проведення в установі ПЗФ навчання, семінарів та
зустрічей з обміну досвідом для підвищення кваліфікації працівників установи
ПЗФ, інших установ, підприємств та організацій (назва (тематика), час і місце
проведення занять, лектори (викладачі), контингент слухачів).
Відділом екологічної освіти та рекреації було організовано та проведено
15-17 вересня 2017 року фототур «НПП «Слобожанський». Систематично
проводяться лекції для всіх працівників парку з детальним ознайомленням
природних ландшафтів Краснокутщини, екологічною просвітою та чинним
законодавством України.
4.3. Проведення наукової та виробничої практики студентів та аспірантів
професійно-технічних та вищих навчальних закладів на базі установи ПЗФ.
З метою вивчення природних умов НПП «Слобожанський» та дослідженням
його природно-територіальних комплексів з 15 по 22 червня 2017 року пройшли
навчальну професійно-орієнтовану практику студенти 2 курсу факультету
географії, геології та туризму Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна.
5. Джерела та напрями фінансування екологічної освітньо-виховної
роботи установи ПЗФ
Фінансування екологічної освітньо-виховної роботи здійснювалося за
рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України
за бюджетною програмою 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів».
Всього впродовж 2017 року на еколого-освітні заходи було витрачено
18491,00 гривень, в тому числі коштів зі спеціального фонду – 2728,00 грн.
За кодом рядка 30021 «Організація та проведення еколого-освітніх заходів»
було витрачено 8226,00 грн., в тому числі коштів загального фонду 1438,00 грн.
За кодом 30022 «Видання екопросвітньої літератури» розміщено статей в
районній газеті «Промінь», виготовлено рекламно-видавничу продукцію –
буклети, настільні перекидні календарі на 2018 р., брошури, блокноти, поштові
конверти – на суму 8975,00 грн.
За кодом рядка 30027 «Створення та утримання екологічних стежок,
маршрутів» використано 1290,00 грн., в тому числі з спеціального фонду
держбюджету – 1290,00 грн.
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6. Інформація про надані платні послуги, пов’язані з організацією та
проведенням освітньо-виховних і природоохоронних заходів (назва послуг,
отримані кошти за окремі послуги), відповідно до Переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного
фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 року № 1913 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02
червня 2003 року № 827)
Платні послуги, пов’язані з організацією та проведенням освітньо-виховних
та природоохоронних заходів не надавались.
7. Пропозиції щодо вдосконалення екологічної освітньо-виховної
роботи установи ПЗФ
З метою вдосконалення екологічної освітньо-виховної роботи слід
забезпечити інтерактивними елементами екологічну стежку «До торф’яних боліт»
та туристичний маршрут «Забутими стежками. В повній мірі забезпечити відділ
комп'ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для проведення семінарів,
лекцій, бесід, ведення гуртків та літніх таборів.
Начальник відділу екологічної
освіти та рекреації

Шумілова А.В.

