Щорічна інформація з екологічної освітньо-виховної роботи (2017
рік)
1. Організація екологічної освітньо-виховної роботи.
1.1. Наявність структурного підрозділу з екологічної освітньо-виховної роботи в
природному або біосферному заповіднику, національному природному парку,
ботанічному саду, дендрологічному або зоологічному парку, регіональному
ландшафтному парку, парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва, управління якими
здійснюють спеціальні адміністрації (далі - установи ПЗФ), та його склад (штатні
одиниці). Відповідальний працівник за організацію екологічної освітньо-виховної роботи
установи ПЗФ.
Відділ екоосвіти та рекреації (склад):
- начальник відділу – Паламарчук Леонід Іванович,
- провідний фахівець з екоосвіти – Зябченкова Марина Василівна,
- провідний фахівець з рекреації – Ковбасюк Олена Іванівна,
- інженер з рекреаційного благоустрою – Гуцель Костянтин Едуардович.
Відповідальний за організацію екологічної освітньо-виховної роботи – Паламарчук
Леонід Іванович.
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):
у 2017 р. відсутні.
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):
-

електронна фототека, відеотека, слайдотека;
бібліотека.

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):
4 екологічні маршрути:
- водний маршрут «Царство птахів» (20 км),
- водний маршрут «Дністровська Амазонія» (20 км),
- сухопутний маршрут «Блискучий Ібіс» (10 км),
- сухопутний маршрут «Стежкою діда Євсея» (5 км).
Проведено 10 екскурсій по туристичних маршрутах «Дністровська Амазонія» та
«Царство птахів» для учнів ЗОШ, студентів, працівників державних бюджетних
організацій, представників органів місцевого самоврядування, іноземних туристів.

1.3.
Наявність
облаштування:

тимчасових

форм

інфраструктурного

еколого-освітнього

у 2017 р. відсутні.
1.4. Наявність плану заходів з екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ.
Річний план заходів Нижньодністровського національного природного парку на 2017
рік (розділ V: Екологічна освітньо-виховна робота; розділ VI: Рекреаційна
діяльність).
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 природнозаповідної справи та інших екологічних дат і свят (назва, час і місце проведення, кількість
та склад учасників, результати):
-

-

-

-

-

03-10 лютого – День водно-болотних угідь: тематичні екоосвітні заняття у
Маяківській ЗОШ; спільна нарада з працівниками Дністровського
управління водного господарства;
23 лютого – акція «Первоцвіти»: тематичні екоосвітні заняття у Маяківській
ЗОШ;
14 березня – Міжнародний день річок: участь в акції протесту проти
будівництва нових ГЕС на Дністрі (спільно з ГО «Еколого-культурний центр
ім. В.М. Гонтаренка», активістами громадського руху «Зелений лист»);
20 березня - Всесвітній день Землі: екоосвітні заняття у Біляївській ЗОШ №3;
25 березня – Всесвітня акція «Година Землі», Всеукраїнська екологічна акція
«Посади дерево миру»: висадка дерев на території Парку (спільно з ГО
«Мисливців та рибалок «XXI століття», представниками громади, Молодіжної
ради при Біляївській міській раді та міськими актівистами);
05 червня – Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища,
екологічна акція «Прибери свій заповідний острів»: прибирання сміття
вздовж лівого берега Дністра (спільно з ГО «Асоціація рибалок України»,
«Народна Рада України», «З любов'ю до Батьківщини», членами Одеської
обласної федерації спортивної риболовлі, депутатами Біляївського районного
ради та працівниками місцевої адміністрації);
07-08 липня – Свято Івана Купала, День працівника ПЗФ: урочисті збори та
участь у народних гуляннях (р. Дністер, Маяківська сільська рада);
грудень 2017 – акція Всеукраїнської екологічної ліги «Збережи ялинку»:
тематичні екоосвітні заняття у Маяківській ЗОШ та ДНЗ.

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):
Прийнято участь:
- свято Водохреща – 19 січня 2017 р., місце проведення – с. Маяки Біляївського
району Одеської області, р. Дністер; народні гуляння;

-

свято Івана Купала – 7 липня 2017 р., місце проведення – с. Маяки
Біляївського району Одеської області, р. Дністер; народні гуляння, концерт;
День села Маяки – жовтень 2017 р., місце проведення – с. Маяки Біляївського
району Одеської області; народні гуляння, концерт.

організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах тощо, присвячених
питанням природоохоронної та екологічної освітньо-виховної роботи:
-

прийнято участь в прес-конференції "Всеукраїнська екологічна акція
«Прибери свій заповідний острів»";
проведено семінар з туроператорами Одеської області;
проведено семінар з працівниками Всеукраїнської асоціації гідів;
проведено зустріч з представниками туристичної фірми з Німеччини «Ukraine
hautuah erleben» щодо ознайомлення з діяльністю Нижньодністровського
НПП.

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):
У 2017 р. відділ екоосвіти та рекреації співпрацює з Маяківською ЗОШ, Біляївською
ЗОШ №1, Одеською ЗОШ №23, Маяківським ДНЗ «Оленка», Маяківським ДНЗ
«Джерельце», Маяківським кадетським класом, ОДЕкУ.
наявність спільних програм, проектів, договорів/угод, планів заходів:
у 2017 р. відсутні.
тематичні уроки любові до рідного краю (назви уроків, назви навчальних закладів,
кількість уроків):
у 2017 р. відсутні.
участь в організації та діяльності шкільних гуртків/учнівських лісництв,
гуртків/секцій народних ремесел, вирощування різних груп рослин тощо (їх назви та
місцезнаходження, періодичність та тематика занять, кількість залучених учнів):
у 2017 р. відсутні.
надання допомоги в оформленні природничих кабінетів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів (місцезнаходження та здійснені заходи щодо
обладнання):
у 2017 р. відсутні.
участь в організації та проведенні екологічних олімпіад, екологічних ігор, «зелених
шкіл», конкурсів, вікторин, екскурсій тощо (перелік, час та місце проведення, контингент
та кількість учасників):
участь в міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю»

участь в організації та сприяння проведенню еколого-освітніх тематичних експедицій
та літніх екологічних таборів (організатори, кількість учасників, місце проведення,
тематика тощо):
у 2017 р. відсутні.
співпраця з іншими установами ПЗФ у сфері екологічної освітньо-виховної роботи:
у 2017 р. відсутні.
співпраця з
національними):

громадськими

організаціями

(місцевими,

регіональними

та

співпраця з ГО «Овідіопольський районний осередок Всеукраїнської екологічної
ліги», ГО «Еколого-культурний центр ім. В.Н. Гонтаренка».
співпраця з релігійними організаціями:
співпраця з Спасо-Преображенським храмом в с.Маяки.
участь у роботі регіональних екологічно-просвітницьких центрів;
співпраця з волонтерами;
створення громадських організацій з метою підтримки діяльності установи ПЗФ;
співпраця установи ПЗФ з міжнародними установами та організаціями у сфері
екологічної освітньо-виховної роботи:
у 2017 р. відсутні.
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):
Співпраця з Маяківською сільською радою, Біляївською, Овідіопольською та
Білгород-Дністровською РДА.
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):
-

сайт nnpp.org.ua (створений в серпні 2016 р., розділи: Блог новин, Про нас,
Діяльність, Екотуризм, Галерея, Документи, Контакти, Карта),
сторінка у Facebook: facebook.com/nizhnednestrovsky (створена в 2015 р.).

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):
Розроблено макети кишенькових, настільних та настінних календарів на 2018 рік.
3.3. Інформація про власні видання (газети, журнали), їх основну тематику:

у 2017 р. відсутні.
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:
Телебачення:
- На протязі року – випуски авторської передачі Ігоря Москаленка «О рыбаках
и рыбе…» (усього 6 випусків)
- Березень 2017 – сюжет, присвячений акції, приуроченій до Всесвітнього дня
дій проти гребель на захист річок, води і життя (Думская TV, 112 канал,
Репортер, 5 канал, 7 канал);
- Червень 2017 – сюжет, присвячений акції «Прибери свій заповідний острів»
(випуск авторської передачі Ігоря Москаленка «О рыбаках и рыбе…»,
Одеська обласна «Батьківщина»);
- Листопад 2017 – сюжет у програмі «Україна вражає: живописное село Маяки»
(телеканал «Інтер»)
Преса (19 статей):
Газета «Наддністрянська правда» (підготували: начальник відділу, провідний
фахівець з екоосвіти, провідний фахівець з рекреації):
- 2 лютого – «Пожежна небезпека»
- 6 квітня – «Сезон екотиші»
- 13 квітня – «Увага, нерест!»
Газета «Південна Зоря» (підготували: начальник відділу, провідний фахівець з
екоосвіти, провідний фахівець з рекреації):
- 1 лютого – «Пожежна небезпека»
- 4 лютого – «Дельта Дністра: багатство світового значення»
- 18 березня – «Вода – це життя»
- 18 березня – «АЧС: ситуація залишається складною»
- 1 квітня – «Сезон екотиші»
- 12 квітня – «Увага, нерест!»
- 7 червня – «До Дня охорони навколишнього середовища»
- 10 червня – «Заборона використання плавзасобів», «Пожежна небезпека»
- 8 липня – «Бережімо наші природні багатства»
- 18 листопада – «Охорона водних біоресурсів у зимовий період»
Газета «Слово Приднестровья» (підготували: начальник відділу, провідний фахівець
з екоосвіти, провідний фахівець з рекреації):
- 15 червня – «Заборона використання плавзасобів»
- 22 червня – «Пожежна небезпека»
- 23 листопада – «Про забезпечення охорони водних біоресурсів»
Газета «Вісті Біляївки» (підготували: начальник відділу, провідний фахівець з
екоосвіти, провідний фахівець з рекреації):
- 10 червня – «Заборона використання плавзасобів», «Пожежна небезпека»

3.5.
Тематика
лекцій
та
бесід,
контингент
слухачів,
найменування
установи/підприємства/організації, де прочитано лекцію/проведено бесіду:
-

Дністровське міжрайонне управління водного господарства: «Екологічні
проблеми пониззя Дністра»;
Маяківська сільська рада: «Екологічні проблеми пониззя Дністра»;
Комунальне підприємство «Наше село»: «Екологічні проблеми пониззя
Дністра»;
Маяківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини: «Правила
поведінки та протипожежної безпеки на території ННПП»;
РСК «Придністровець»: «Правила поведінки та протипожежної безпеки на
території ННПП»;
ПП «Маяки 2007»: «Правила поведінки та протипожежної безпеки на
території ННПП»;
Маяківська ЗОШ: «Екологічні проблеми пониззя Дністра», «Правила
поведінки та протипожежної безпеки на території ННПП»;
Біляївська ЗОШ №3: «Екологічні проблеми пониззя Дністра», «Правила
поведінки та протипожежної безпеки на території ННПП»

4. Підвищення кваліфікації працівників установ ПЗФ та сприяння підготовці кадрів у
природоохоронній сфері:
у 2017 р. відсутні.
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):
у 2017 р. відсутні.
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):
-

проведення семінару з працівниками Всеукраїнської асоціації гідів (серпень
2017);
обговорення питань розвитку туризму з Біляївський візит-центром «Дністер»
(травень-серпень 2017).

4.3. Проведення наукової та виробничої практики студентів та аспірантів професійнотехнічних та вищих навчальних закладів на базі установи ПЗФ:
Виробнича практика студентів ОДЕкУ – червень-серпень 2017 р.
5. Джерела та напрями фінансування екологічної освітньо-виховної роботи установи
ПЗФ:
у 2017 р. відсутні.

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):
у 2017 р. відсутні.
7. Пропозиції щодо вдосконалення екологічної освітньо-виховної роботи установи
ПЗФ:
Забезпечення відділу необхідними технічними засобами, розробка та впровадження
платних послуг, виділення приміщення для створення музею природи.

