
Масові заходи 

Орхуського центру екологічної інформації 

на 2013 р. за хронологією 

№п/п 

 

Назва заходу Форма 

проведення 

Цільова аудиторія Термін 

1.  Використання та охорона земель в 

Україні  

Огляд 

літератури 

 

ЗМІ січень 

3 Екологія життя та мислення 

 

Еко-

психотренінгове 

заняття 

Студенти 

навчальних 

закладів 

січень 

4 Розвиток екосвідомості Тренінг Студенти 

навчальних 

закладів 

лютий 

5 “Я вірю в силу вільної думки…” 

(До 150 р. від дня народження В.І. 

Вернадського – українського та 

російського вченого-енциклопедиста, 

природознавства, мінералога, геохіміка), 

(12.03.2013) 

Книжкова 

виставка 

 
березень 

6 “Володарі неба” 

(До Міжнародного Дня птахів), (1.04.2013) 

 

Книжкова 

виставка, 

презентація 

Учні навчальних 

закладів 

березень 

7 Виставка робот членів громадської 

організації “Єлісаветградський узвіз” 

“Пташиний дивосвіт” 

(До Міжнародного Дня птахів), 

(1.04.2013) 

Презентація Учні навчальних 

закладів, члени 

громадської 

організації 

“Єлісаветградський 

узвіз”, керівники 

гуртків 

березень 

8 Розвиток екосвідомості Тренінг Студенти 

навчальних 

закладів 

квітень 

9 “Збережемо красу природи”  

(До Дня Довкілля, всесвітнього Дня 

Матері-Землі), (20.04-22.04.2013) 

Акція по 

озелененню 

прилеглої 

території 

бібліотеки 

Працівники 

бібліотеки 

квітень 



10 Грунти України: властивості, 

генезис, родючість 

 

Книжкова 

виставка, 

презентація 

Студенти ВУЗів, 

викладачі, 

представники 

державних установ 

квітень 

11 “Грунтознавство: місце та роль у 

природі й житті людини” 

 

конференція Студенти ВУЗів, 

викладачі, 

представники 

державних установ 

квітень 

12 Абетка квіткарства 

 

Огляд 

літератури 

 

ЗМІ квітень 

13 “Екологія довкілля і безпека 

життєдіяльності людини” 

(До Всесвітнього дня навколишнього 

середовища),(05.06.2013) 

 

Книжкова 

виставка 

 
червень 

14 “Парки та заповідні місця світу” Огляд 

літератури 

 

ЗМІ серпень 

15 Розвиток екосвідомості Тренінг студенти 

навчальних 

закладів 

вересень 

16 “Збережемо красу природи”  

(До Міжнародного Дня збереження 

озонового шару), (15.09.2013) 

Акція по 

створенню 

зеленої зони в 

орхуському 

центрі 

бібліотеки 

Працівники 

бібліотеки 

вересень 

17 “Туристична індустрія України” 

(До Всесвітнього дня туризму),  

(27.09.2013) 

Огляд 

літератури 

 

ЗМІ вересень 

18 “Індустрія гостинності” 

(До Всесвітнього дня туризму), 

(27.09.2013) 

Книжкова 

виставка, 

презентація 

Студенти 

навчальних 

закладів, 

викладачі, 

представники 

туристичних 

агентств 

вересень 



19 “Екологічний туризм: сучасні 

концепції розвитку” 

(До Всесвітнього дня туризму),  

(27.09.2013) 

Круглий стіл Студенти 

навчальних 

закладів, 

викладачі, 

представники 

туристичних 

агентств 

жовтень 

20 Розвиток екосвідомості Тренінг студенти 

навчальних 

закладів 

листопад 

 


