Додаток до листа
від 22.04.2021р. №105

Програма проведення
Всеукраїнського екологічного форуму „Єднаймося на захист природи”
Дата проведення: 29.04.2021 р.
Форма проведення: дистанційно на
платформі Microsoft Teams
Час проведення: 10:00-12:30
Модератори:
Вербицький В.В., директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор
Геревич О.В., директор ЗОЕНЦ, голова Закарпатського товариства охорони
природи
№
Назва заходу/
з/п
Тема доповіді
1 Реєстрація
учасників
форуму
на
платформі
Microsoft Теаms
2 Відкриття екологічного
форуму та вітальне слово до
учасників
3 Вітальне слово до учасників
форуму

4
5

6

7

Вітальне слово до учасників
форуму
Охорона
природи
–
конституційний обов’язок
кожного
громадянина
України. Співпраця ЗОЕНЦ
з
державними
та
громадськими українськими
і зарубіжними науковими
установами,
закладами
освіти та екологічними
організаціями
Формування у педагогів
навичок
ефективного
впровадження екологічної
освіти і виховання молоді
Відповідальність за
Творіння – природу.
Релігійні організації на

Відповідальний/
Доповідач
Турченюк Олександр Михайлович
методист НЕНЦ

Тривалість

Вербицький Володимир Валентинович
директор
Національного
ЕНЦУМ,
доктор педагогічних наук, професор
Шевчук Василь Якович
голова
президії
Українського
Товариства охорони природи, доктор
економічних наук
Тимочко Тетяна Валентинівна
голова Всеукраїнської екологічної ліги
Геревич Олександр Васильович
директор
ЗОЕНЦ,
голова
Закарпатського товариства охорони
природи

1005-1015

Сивохоп Ярослав Михайлович
директор Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти,
к.п.н.
Бокотей Олександр Миколайович
директор еколого-релігійних студій
УжНУ, к.с-г.н

1055-1105

1000-1005

1015-1025

1025-1035
1035-1055

1105-1115

8

9

захисті Карпат
Закарпатська організація
ВЕЛ співорганізатор та
учасник природоохоронних
заходів із збереження
водних ресурсів краю.
Щорічні акції „Тиса
молодша сестра Дунаю”
Проєктна діяльність у
формуванні екологічної
свідомості учнів

10 Юне покоління на варті
довкілля
11 Співпраця з Карпатським
біосферним заповідником в
охороні Долини нарцисів
12 Охорона природи засобами
аудіовізуальних проєктів
Започаткування елементів
Закарпатського натуралісттуру
13 Екологічна освіта і
виховання вагомий
компонент у освітньому
процесі в ЗОЕНЦ
Формування екологічної
культури юннатів у ЗОЕНЦ

Манівчук Василь Миколайович
начальник Закарпатського обласного
центру з гідрометеорології,
голова Закарпатської обласної
організації ВЕЛ.

1115-1125

Шоляк Катерина Василівна
вчителька біології Дубриницького
ЗЗСО І-ІІІ ст., Дубриницької селищної
ради Ужгородського району, к.б.н.,
Чабрун Галина Василівна
директорка Виноградівського райЕНЦ
Вербицька Надія Миколаївна
директорка Хустського екологотуристичного центру
Бокій Людмила Іванівна
завідувачка
відділу
інформаційнометодичної роботи ЗОЕНЦ, керівниця
дитячої
екологічної
відеостудії
„Дивосвіт”,
секретар
президії
Закарпатського товариства охорони
природи
Кузьма Василь Юлійович
заступник директора з навчальновиховної та методичної роботи ЗОЕНЦ

1125-1135

1135-1145
1145-1155

1155-1205

1205-1215

Копча Мирослава Миколаївна
завідувачка відділу екології та
природоохоронної роботи ЗОЕНЦ,
голова юнацької секції ТОП

Екологічне виховання дітей
дошкільного віку

Стрічко Оксана Павлівна
методистка відділу екології та
природоохоронної роботи ЗОЕНЦ
голова Закарпатського осередку
екологічної варти
14 Підбиття підсумків роботи Всеукраїнського екологічного форуму
„Єднаймося на захист природи”

1215-1230

