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ПОЛОЖЕННЯ

про сЕктор ЕколологIчноi ocBrTHbo-BиxoBнoi роБоти
БIОСФЕРНОГО ЗАПОВЦНИКА <<АСКАНIЯ-НОВА)>
IMEHI Ф.Е.ФАльц_iDЕЙнА IIААн
I.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНIIЯ

1.1.Сектор екологiчноi освiтньо-виховноТ роботи був створений
Бiосферному заповiднику <tАсканiя-Нова>, очоJIюсться завiдуючою i
сюIадовою части}Iою органiзацiйноi структури заповiдника.

в
е

|.2. Сектор екологiчноi освiтнъо-виховноi роботи в своiй дiяльностi
керуеться чинЕим законодавством УкраiЪи, а саме: Законом Украiни оПро

IrрироднО-заповiдНий фонд Украiни>, Законом Украrни пПро ч{ризм), Статутом
i ПоложеннrIм гrро Бiосферний заповiдrrик <<Асканiя-Нова>>о ПоложеЕнrI про

сектор скологiчноi освiтнъо-виховноi роботи, наказами та розпоряджеЕIUIми

директора установи.

Метою екологiчноi освiтньо,виховноi роботи, що здiйсню€ться сектором,
е цiлеспрямований вIшив на свiтогляд, поведiнку i дiяльнiсть мiсцевого
населеншt та вiдвiдувачiв заповiдника стосOвно збереження його природноi
сшадщини, розповсюдженшt знань та шiдвищеншt обiзнаностi з питань цiнностi
бiодогiчноi рiзноманiтностi, формуваншI екологiчноi свiдомостi та вихованнrI
1.3.

поваги до природи.
Ir.

ЗАВДАЕНЯ СЕКТОРА ЕКОЛОГItlНОi ОСВIТЕЪО-ВИХОВНОi РОБОТИ

2.1. основними завданнями сектOра екологiчноi ocBiTHbo-BиxoBHoi
роботи

е:

- ведення пропаганди щодо необхiдностi збереженIш природн}гх та iсторикокулътурних цiнностей серед мiсцевого HaceJIeHIUI та в регiонi Бiосферного
заповiдника;

-

iнфоРмуваннЯ мiсцевогО населецня та вiдвiдувачiв про дiяльнiстъ
Бiосферного заповiдника та забезпечення досryпу громадян до гryблiчноТ
iнформацii в електронно-iнформацiйному пpoeTopi через створеншI та ведоння

веб-порталу; рсбOта

iз

електрснними виданнlIми

засобаrчrи MaooBoi iнформацii, друкованими та

;

-

наданшI практилпrоi та методично-консуJIътативноi допомоги з питанъ
окологiчноТ ocBiTHbo-BIл(oBHoi роботи зацiкавленим органiзацiям та |ромамнам;

- органlзацш 1 гIроведенЕrI масових природOохоронних та екологlчних
освiтньо-виховних заходiв за yracTi громадсъкостi;

-

органiзацiя

i

проведення екологiчних освiтньо-виховних екскурсiй об
лаштованими еколого-освiтнiми стежками та маршругами:

.

оглядова еколого-просвiтницька екскурсiя

<<Перлина

в

стеrý/> по

зоологiчному та ботанiчнOму паркам
.
оглядова екологO-просвiтницъка екскурсiя (У cBiTi тваринi} по
зоологiчному парку
. OгJLядова еколого-просвiтницька екскурсiя (У лiсову к€tзк)r> по
дендрOлогiчному парку
. обзорна екскурсiя <<Iсторичними мiсцями зоопарку>
.
ekckypcii по екологiчнй стежцi в заповiдний стегr
r обзорна екскурсiя <ретрофотосафарi>) на автомобiлi
. методичнi ekckypciI lr0 виробничюr вiддiлках для ознайомленнrI з
ТехноJIогiями розведеннlI диких тварину вольсрitх та напiввiлъних )trмовах,
вирощуваннrI деревних рос.lIин в посушливих умовах пiвдня УкраiЪи

- спlвпраця з {ромадськими оргаЕlзацUIми екодогlчного

спрям}ъаннrI,

сприяншt створеýню Iромадських цриродоохоронних iнiцiатив

2.2.

Здiйснюе екологiчну освiтньо-виховЕу робоry за допомогою рiзних

фор' дiяльностi: постiйно дiючих та пepecyвHlо( стеЕдiв та виставок, flроведеннrI
екОлого-освiтrriх заходiв: конференцiЙ, ceMiHapiB, круглих столiво тематичних
вечорiв, фестива"гriв, вiкторин, олiмпiад, екологiчних KoHKypciB, екскурсiй,
Цриродоохоронних акцiй, пiдотовка та виготовленЕrt екологiчrrrх ocBiTHboв}D(Oвних матерiалiв тощо.
шr.

порядок оргАнIзАцri тА провЕдрнЕя Екологttlноi ocBITHbo_
виховноi роБоти

3.1. Спiвробiтниками сектора еколоriчноi освiтньо-виховноi

роботи
розробляються щорiчнi цлани заходiв скологiчноi освiтнъо-вIжовноi роботи, якi
Затверджуються директором загrовiдника та розмiщуються на веб-сайтi
заповiдника.

3.2. Ща викоЕаннrI планiв заходiв з екOлогiчноi освiтнъо*виховноi роботи
ЗаJýлIаютъся працiвники наукових пiдроздiлiв, сrryжби державноТ охорони, а
також iнших установ вiдповiдно до угOд з ними.
3.3. fля екскурсiйних маршругiв та еколого-освiтнiх стежок розроблясться
iнформацiйний оцис, який вкJIюча€: еколOго-освiтню та науково-популярну
iнформацiю видiв флори та фауни, що демонстрfються пiд час eKcKypcii.
3.4. Спiвробiтниками сектора екологiчноi освiтrrъо-виховноi роботи щорiчно
готуються звiти шро викоЕанIuI гrланiв заходiв з екOлогiчноi освiтньо-виховноi

роботи: аналiтичнi звiти

з

ypaxyBaHIuIM

змiсry та форми

iнформування Еро екологiчну освiтньо*виховну робоry.

щорiчного

IЧ. МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНIIIНА БАЗА ТА ФIНАЕСОВА ДIЯЛЪНIСТЪ

4.1. Фiнансування дiяльностi сектора екологiчноi освiтнъо-виховноТ роботи
здiйснюеться за рахунок бюджетних коштiв.

4.2. Кошти отриманi

вiд

наданнrI екскурсiйно-iнформацiйних посJý/г на

теРlтгорii Бiосферного заповiдника

та

реюIамно-видавничоi дiялъностi
використовуються на уц}иманIя заповiдника, згiдно ст. 47 Закону Украiни кГIро

природно-заповiдний фонд Украiни>.

4.З.

fuя

здiйсненrrя cBoix функцiй сеюор екологiчноi освiтньо-виховноi
роботи мае кабiнет в примiщеннi будияку на саwtбi Ф.Е.Фалъц-Фейна та KiocK
для реалiзацii квиткiв та рекламноi продукцii.
4.4. Забезпечення транспортом та необхiдними Nlя проведеншI екологiчноi
ОСвiтнъо-виховноi роботи матерiалами проводитъся в межах кошторису витрат
сектору з рiчного бюджету заповiдника.
ч.

кАдри

5.1. Ядро сектора екологiтноi освiтнъо-виховноi роботи скдадаютъ штати
гrрацiвникiв, якi виконують робоry на постiйнiй ocHoBi.

5.2. Структура

i

штати сектора екологiчноi освiтнъо-виховноi роботи

встановленi диtrlектором Бiосферного загIовiдника.

5.3. Для наданнrI екскурсiйно-iнформацйних посJýт на TepиTopii БiосфернOго
ЗаПОвiдника, на пiдставi цивiлъно-правових договорiв, набнраютъся робiтники з

наУковцiв заповiдника, iнгелiгенцiТ селища Асканiя-Нова, учнiв НВК АсканiяНова-гiмназiя, якi склапи за-гriк
науково-методичнiй радi Бiосферного
заповiдника.

в

5.4. Зав. сектором екологiчноi rrропаганди
Бiосферного заповiдника <<Асканiя-Нова>
освiтньо-виховноi роботи.
\rI.

в

с

продставником дирекцii
питаннrIх органiзацii екологiчноi

ЛIКВЦАЦlЯ ТА РЕОРГАНIЗАЦlя СЕКТорА

Екологнноi проIIдгАнди

6.1. Лiквiдацiя та реорганiзацiя сектора екологiчноТ освiтньо-виховноi
роботи
здiйснюсться за рiшенrшм директора Бiосферного заповiдника <<Асканй-Нова>.

