
Масові заходи 

Орхуського центру екологічної інформації 

на 2015 р. за хронологією 

№п/п 

 

Назва заходу Форма 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Термін Виконанвці 

1  Стан і перспективи формування 

природно-заповідного фонду 

Кіровоградщини 

  

 

День 

інформації  

 

Вчителі 

географії, 

біології, 

економіки, 

природознавства 

області, 

методичний 

центр підготовки 

вчителів ім. В. 

Сухомлинського, 

науковці, 

викладачі, 

фахівці, 

державні 

службовці,  

січень   

Осокіна А.П. 

2 Пейзажна фотографія 

Автор: Анастасія Голубенко, 

студентка педагогічного 

університету ім. В. Винниченка, 

філологічного факультету  

  

 

Фотовиставка Фотомитці, 

студенти, 

користувачі 

бібліотеки, 

науковці, 

працівники 

музеїв, галерей, 

викладачі ВУЗіВ 

січень   

Осокіна А.П. 

Одегналова 

В.О.  

  

3   

Ліси Кіровоградщини 

(Презентація карти)  

  

  

Презентація Керівники 

краєзнавчо-

туристичних 

гуртків області, 

науковці, 

викладачі, 

фахівці, 

державні 

службовці, 

студенти 

лютий   

Осокіна А.П., 

Ракуленко 

Н.В.  

  

4 Розвиток екосвідомості 

  

Тренінг учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів 

 

лютий   

Калашнікова 

Н.Ф. 

 



5 Конкурс “Міс та містер 

“мяу” 

(До Всесвітнього дня кота, 

1.03.2015) 

  

  

Конкурс 

Члени 

громадської 

організації 

захисту тварин 

“Бім”, 

користувачі 

бібліотеки  

березень Осокіна А.П. 

Ракуленко 

Н.В. 

6 До Всесвітнього дня водних 

ресурсів 

(22.03.2015)  

  

Круглий стіл Обласне 

управління 

водного 

господарства, 

державні 

службовці 

відповідних 

структур 

березень   

Осокіна А.П. 

Одегналова 

В.О 

7 Велика таємниця води  

(До Всесвітнього дня водних 

ресурсів) 

(22.03.2015)  

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка на 

сайт 

бібліотеки  

  

Обласне 

управління 

водного 

господарства, 

державні 

службовці 

відповідних 

структур, 

користувачі 

бібліотеки 

березень   

Одегналова 

В.О 

8   

Крила природи  

(До Міжнародного дня птахів) 

1.04.2015  

  

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки  

Користувачі 

сайту бібліотеки 

березень   

Григор‘єва 

М.М 

9 Сучасна професія - еколог 

(До Дня Довкілля, 19.04.2014) 

  

  

 

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка на 

сайт 

бібліотеки  

студенти 

навчальних 

закладів 

квітень   

Івахнюк Н.Г. 

10   

Зелена економіка як сучасний 

феномен 

(До Дня Землі, 22.04.2015  

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка на 

сайт 

бібліотеки  

студенти 

навчальних 

закладів 

квітень   

Григор‘єва 

М.М 



  

  

 

  

11 Формування екологічного 

мислення – вимога сучасності  

(До Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища)  

  

  

 

Огляд 

літератури 

на сайт 

бібліотеки  

  

 

Користувачі 

сайту бібліотеки 

червень   

Калашнікова 

Н.Ф. 

12 Розвиток екосвідомості 

(До Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища)  

  

 

Тренінг учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів 

червень   

Калашнікова 

Н.Ф. 

13   

Людина: життя в довкіллі 

  

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки  

  

 

Користувачі 

сайту бібліотеки 

вересень   

Івахнюк Н.Г. 

14 Розвиток екосвідомості 

  

  

Тренінг учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів 

вересень   

Калашнікова 

Н.Ф. 

15 «Життя великої річці. Лєна» 

Автор: Володимир Оглоблін. 

Харків 

  

Фотовиставка Фотомитці, 

науковці, 

користувачі 

бібліотеки, 

студенти 

листопад Осокіна А.П. 

Ракуленко 

Н.В. 

16   

Лікування та профілактика 

захворювань у тварин  

Книжкова 

виставка, 

віртуальна 

виставка на 

Користувачі 

бібліотеки 

жовтень   

Одегналова 

В.О 



(До Всесвітнього дня тварин 

4.10.2015) 

  

сайт 

бібліотеки  

 

17   

Розвиток екосвідомості 

  

Тренінг учні 

загальноосвітніх 

закладів, 

студенти 

навчальних 

закладів 

листопад Калашнікова 

Н.Ф. 

18   

Домашня ферма 

Огляд 

літератури на 

сайт 

бібліотеки  

Користувачі 

сайту бібліотеки 

грудень   

Одегналова 

В.О 

19 «Альтернативна ялинка" 

  

Виставка робіт 

ужитково-

прикладного 

мистецтва, 

природні 

матеріали  

Користувачі 

бібліотеки, 

громадяни міста  

грудень Осокіна А.П. 

Івахнюк Н.Г. 

 

 


