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ПЛАН З ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Національного природного парку «Слобожанський» на 2018 р. 

№ 

п/

п 

Назва заходу 

Виконавець/ 

Структурний 

підрозділ 

Місцезнаходження 

та термін/ 

строк виконання 

1 

Ведення гуртків еколого-природничого 

спрямування для дошкільнят на базі 

Краснокутського ДНЗ № 1 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації  

Впродовж 

навчального року 

2 

Проведення екологічних освітньо-

виховних  заходів в пришкільних таборах 

навчальних закладів Краснокутського 

району 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
червень 

3 

Проведення тематичних лекцій, семінарів, 

тренінгів, круглих столів, акцій, 

пізнавальних ігор  

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Відділ науки 

Впродовж року 

4 

Розробка та виготовлення поліграфічної 

продукції у вигляді буклетів, банерів, 

блокнотів та листівок 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Відділ науки 

Впродовж року 

5 

Оновлення інформаційними матеріалами 

портфелю екскурсовода для маршрутів 

«До торф’яних боліт», «Мурафська дача», 

«Забутими стежками», «Сосновий ліс» 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Відділ науки 

Впродовж року 

6 

Участь у роботі наукових та науково-

практичних районних, обласних еколого-

просвітницьких заходах 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Впродовж року 

7 

Розповсюдження та розміщення публікацій 

у ЗМІ, Інтернет-порталах про екологічну 

освітньо-виховну діяльність  

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Впродовж року 

8 
Моніторинг ставлення відпочиваючих та 

місцевого населення до Парку 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Служба державної 

охорони  

Впродовж року 

9 
Складання плану з екологічної освітньо-

виховної діяльності на 2019 р. 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Грудень 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2018 РІК 

1 
Еколого-освітні заходи до Дня 

заповідників та національних парків 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Відділ науки 

Січень 

2 
Еколого-освітні заходи до Всесвітнього 

дня водно-болотних угідь 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Лютий 

3 Операція «Первоцвіти 2018» в рамках Відділ екологічної Березень – квітень 



Всеукраїнської екологічної акції 

Первоцвіт 

освіти та рекреації 

4 
Еколого-освітні заходи до 

Міжнародного Дня Землі  

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Квітень 

5 

Еколого-освітні заходи до 

Міжнародного дня біорізноманіття 

«Еко – 2018» 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Травень 

6 
Еколого-освітні заходи до Всесвітнього 

дня навколишнього середовища 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Червень 

7 Еколого-освітні заходи до Дня журавля 
Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Вересень 

8 
Еколого-освітній захід до Всесвітнього 

дня рециклінгу 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Листопад 

9 

Еколого-освітній захід в рамках 

Всеукраїнської екологічної акції «Не 

рубай ялинку» 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 
Грудень 

ПЛАН ЗАХОДІВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018 РІК  

 

1 
Фототур  «Краєвиди Слобожанщини» Відділ екологічної 

освіти та рекреації. 
Травень  

2 
Велосипедний заїзд «Слобожанський 

Райд» 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Червень  

 

3 

«Обліки  популяції лелеки білого» Відділ екологічної 

освіти та рекреації , 

відділ науки 

Липень  

4 

Табір «Школа молодого 

природоохороника - 2018» 

 

Відділ  державної 

охорони, відділ 

науки, відділ 

екологічної освіти та 

рекреації 

Липень - Серпень  

 

5 

Туристичний зліт  

Еколого-туристичний похід  

«Стежками рідного краю» до 

Всесвітнього дня туризму та Дня 

туризму в Україні 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Вересень. 

6 
Еколого-туристичний похід «Осінь в 

НПП Слобожанський» 

Відділ екологічної 

освіти та рекреації 

Жовтень. 

7 

«Обліки популяції бобра річкового» Відділ екологічної 

освіти та рекреації, 

відділ науки 

Листопад  

 

 

Начальник відділу екологічної 

освіти та рекреації НПП «Слобожанський                                                            Шумілова А.В. 

 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

 

Начальник відділу державної охорони                                                                  Однороб С.О. 

Начальник відділу науки                                                                                         Брусенцова Н.О. 

Начальник відділу господарського забезпечення                                                 Прядкін О.М. 

Начальник Пархомівського ПНДВ                                                                         Старостін Ю.К. 

Начальник Володимирівського ПНДВ                                                                  Перепелиця І.О. 


