
       

 27 жовтня 2021                                                                               № 78

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського зльоту 
юних гідрометеорологів

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з  Українським
гідрометеорологічним  центром  26  –  27  жовтня  2021  року  провів
Всеукраїнський зліт юних гідрометеорологів (далі – Зліт).

У  зв’язку  з  епідеміологічною  ситуацією  в  Україні,  було  прийнято
рішення: Всеукраїнський зліт юних гідрометеорологів провести в режимі
онлайн.

Мета Зльоту – сформувати в учнів знання про стан вивчення питання
про глобальні зміни клімату, сприяти розумінню учнями загрози кліматичних
змін та шляхів виходу зі становища, що склалося в нашій країні, формувати
вміння  аналізувати  ситуацію,  щодо  вирішення  цієї  проблеми  в  Україні;
висловлювати  власні  думки,  пропозиції,  виховувати  дбайливих  господарів
своєї держави, свого життя, людей з активною життєвою позицією.

Всього на Зліт було зареєстровано 15 учасників з 5 областей, а саме:
Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Херсонської та Черкаської та було 6
доповідачів.

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
І Всеукраїнського зльоту юних гідрометеорологів 2021:



1. Адамовича Олексія, учня 11 класу Леськівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської міської ради Черкаського
району Черкаської області.

2. Бедняк Анастасію, ученицю Великобудищанського спеціалізованого
закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської  ради
Полтавської області.

3. Величко  Діану,  ученицю  Великобудищанського  спеціалізованого
закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської  ради
Полтавської області.

4. Глущенко  Анастасію,  ученицю  11  класу  Великописарівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  І.М.  Середи,  вихованку
гуртка  «Юні  охоронці  природи» Великописарівської  станції  юних
натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області.

5. Данилейко  Максима,  учня  10-А  класу  Ліцею  №  13  «Успіх»
Полтавської міської ради Полтавської області.

6. Дмитренко  Назара,  учня  Великобудищанського  спеціалізованого
закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської  ради
Полтавської області.

7. Дудник  Вероніку, ученицю Великобудищанського спеціалізованого
закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської  ради
Полтавської області.

8. Кирилову  Олександру,  ученицю  7  класу  Великописарівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  І.М.  Середи,  вихованку
гуртка  «Юні  охоронці  природи» Великописарівської  станції  юних
натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області.

9. Котлярову  Аліну,  вихованку  гуртка  «Тварини  в  нашому  житті»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

10.Лаптуха Олександра, вихованця гуртка «Тварини в нашому житті»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

11.Неділько  Маргариту,  ученицю  Великобудищанського
спеціалізованого закладу освіти І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської
сільської ради Полтавської області.

12.Приходько  Анну,  вихованку  гуртка  «Тварини  в  нашому  житті»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.



13.Сахно  Тамілу,  ученицю  Великобудищанського  спеціалізованого
закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської  ради
Полтавської області.

14.Скрипник  Софію,  ученицю  11  класу  Великописарівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  І.М.  Середи,  вихованку
гуртка  «Юні  охоронці  природи» Великописарівської  станції  юних
натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області.

15.Шабанову Вероніку, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Лікарські
рослини» Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі
«Плетеноташлицький  ліцей»  Злинської  сільської  ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

ІІ.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських  робіт  за  результативну  підготовку  учнівської  молоді  в
напрямку  гідрометеорології  у  І  Всеукраїнському  зльоті  юних
гідрометеорологів 2021:

1. Канюці  Ларисі  Миколаївні,  вчителю  географії  Леськівського
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Леськівської
селищної ради Черкаського району Черкаської області.

2. Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні
охоронці  природи» Великописарівської  станції  юних натуралістів
Великописарівської селищної ради Сумської області.

3. Мусієнко Анастасії  Миколаївні,  педагог  –  організатору, вчителю
географії  Ліцею  №  13  «Успіх»  Полтавської  міської  ради
Полтавської області.

4. Шабановій Лілії  Сергіївні,  керівнику гуртка «Лікарські  рослини»
Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі
«Плетеноташлицький  ліцей»  Злинської  сільської  ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області.

ІІІ.  Доповідачі  І  Всеукраїнського  зльоту  юних  гідрометеорологів  2021
запрошуються  взяти  участь  у  ІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
молодіжних проєктів з  енергозбереження «Енергія і  середовище» 2021-
2022 н. р., а саме: 



1. Адамовича Олексія, учня 11 класу Леськівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Леськівської  міської  ради
Черкаського району Черкаської області, з роботою: «Дослідження
туманів у с. Леськи».

2. Глущенко  Анастасію,  ученицю  11  класу  Великописарівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М. Середи, вихованку
гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської станції юних
натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, з
роботою:  «Моніторинг  гідрологічного  режиму  річки  Ворскла  в
межах  гідрологічного посту  селища  Велика  Писарівка  Сумської
області».

3. Данилейко  Максима,  учня  10-А  класу  Ліцею  №  13  «Успіх»
Полтавської  міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою:
«Глобальні зміни клімату та як їм зарадити у звичайній школі».

4. Кирилову  Олександру,  ученицю  7  класу  Великописарівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М. Середи, вихованку
гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської станції юних
натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, з
роботою: «Візуальні спостереження за хмарами».

5. Скрипник  Софію,  ученицю  11  класу  Великописарівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М. Середи, вихованку
гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської станції юних
натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, з
роботою: «Навчальна метеостанція, як засіб моніторингу основних
показників погоди».

6. Шабанову Вероніку, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Лікарські
рослини»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі
«Плетеноташлицький  ліцей»  Злинської  сільської  ради
Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області,  з  роботою:
«Небезпечні  погодні  явища  як  результати  глобальної  зміни
клімату».

IV.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  лекторам  за
науково-методичну  допомогу  в  організації  та  проведенні  І
Всеукраїнського зльоту юних гідрометеорологів 2021:



1. Птухі  Наталії,  синоптику  Українського  гідрометеорологічного
центру.

2. Тернопільському  обласному  центру  еколого-  натуралістичної
творчості учнівської молоді.

Директор                                                           Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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