
        18 жовтня 2021                                                                   № 214

Директорам обласних еколого-
натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)
Директорам закладів загальної середньої 
освіти

Про проведення 
Всеукраїнського зльоту 
юних гідрометеорологів

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України спільно з Українським гідрометеорологічним
центром  з  26  по  27  жовтня  2021  року  проведе  Всеукраїнський  зліт  юних
гідрометеорологів.

Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, прийнято рішення:
Всеукраїнський зліт юних гідрометеорологів провести в режимі онлайн.

Прошу  учасників  надіслати  заявку  на  електронну  пошту
nataben@nenc.gov.ua до 24 жовтня 2021 року.

Детальна  інформація  –  за  телефоном:  (093)213-40-81;  електронна  пошта:
nataben@nenc.gov.ua  (Наталія Бень – координатор Зльоту). 

Посилання та програма додаються (Додаток 1)
 

Директор           Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

mailto:nataben@nenc.gov.ua
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Додаток 1

Програма
Всеукраїнського зльоту юних гідрометеорологів

26 жовтня (вівторок)

11:00 Урочисте відкриття Всеукраїнського зльоту юних гідрометеорологів.
Вітальне слово директора Національного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор
Вербицький Володимир Валентинович.

Вітальне слово від Українського гідрометеорологічного центру
Ганчук Анжеліка

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Zjc5NTJiNzQtMGM1MS00NzhiLWE5YmIt

MzU2NzliY2YyM2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%222406ee14-ec5f-4a45-ab58-fa306f78e9e4%22%2c

%22Oid%22%3a%22a581b2e9-0562-479f-bff8-
fb059adbb5a6%22%7d  

Лекція-презентація від Українського гідрометеорологічного центру
Ганчук Анжеліка, синоптик Укр ГМЦ, тема: «Метеорологічні

явища та прогноз погоди». 
Відеоролик: «Навіщо світу потрібні Метеорологи?»

Презентація – проєкт від Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

(Тема: Зміни клімату. Освітній аспект)

27 жовтня (середа)

З 11:00 Круглий стіл з обміну досвідом учасників
Урочисте закриття Всеукраїнського зльоту юних гідрометеорологів

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDYwMWVlMmYtMzY4Yi00Yjg2LTk0NTkt

YTA5Y2ZjY2E4Mjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%222406ee14-ec5f-4a45-ab58-fa306f78e9e4%22%2c

%22Oid%22%3a%22a581b2e9-0562-479f-bff8-
fb059adbb5a6%22%7d  
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