
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени журі, тема моєї науково-дослідницької роботи: «Мала річка 

Плетений Ташлик: екологічний стан, проблеми та шляхи їх вирішення».  

Я люблю географію, тому що дана наука змушує дивитись на навколишнє 

середовище не тільки споживацьким поглядом, а і з погляду себе як найдрібнішої 

частинки природи. Вона вчить розуміти наслідки діяльності людей на природу, 

закономірності усіх природніх та антропогенних процесів. Ще з 5 класу була 

вихованкою екологічного гуртка, активно долучалася до екологічного руху та 

дослідницької діяльності. Щоб поглибити свої знання та мати більше практичних 

навиків я долучилася до секції «Гідрологія» Кіровоградської Малої академії наук.   

До вибору напрямку науково-дослідницького проєкту мене спонукала 

проблема забезпеченості водними ресурсами нашого населеного пункту та стан 

природніх водойм загалом. Я живу на березі річки і мене вражає, як швидко міліє 

водойма і поступово заростає очеретом, а поряд з тим падає рівень води у нашій 

криниці.  

Не перший рік займаємося дослідженням стану річки Плетений Ташлик і 

зробили висновки, що потрібно узагальнити усі зібрані моніторингові матеріали, 

щоб можна було прослідкувати зміну стану водойми, вплив на річку кліматичних 

змін та антропогенного фактору. Крім того, що з  2019 року моніторинг 

екологічного стану річки Державним агенством водних ресурсів України більше 

не здійснюється і наші дослідження є єдиним джерелом інформації. У 2020 році 

була здійснена дводенна експедиція вздовж русла річки від витоку до гирла, що 

дало можливість прослідкувати стан водотоку у повній мірі. Особливо вразили 

пейзажі берегів, адже річка протікає у межах кристалічного щита, тому місцями 

має каньйоноподібні береги. В заплаві Плетеного Ташлика, що має довжину лише 

31 км знаходиться дві території ПЗФ, тому я впевнена, що річку потрібно 

зберегти, а можливо це зробити тільки в тому випадку, якщо наголошувати на її 

екопроблемах  і лише тоді можна закликати до практичних дій.  

Своєю роботою хочу наголосити на значенні річки для території, якою вона 

протікає, на її екологічному стані та потребі її збереження. Ці матеріали зібрані 

протягом трьох років у ході польових досліджень та проаналізовані офіційні 

статистичні дані за 2011-2018 рр. Головний висновок, що був зроблений у 

результаті - це те, що річку ще можна врятувати. Саме цей меседж прагну донести 

до громадськості.  

Я ще не визначилася, яку професію оберу в майбутньому, але впевнена в 

тому, що буду екосвідомою громадянкою своєї держави та завжди буду займатися 

екологічним волонтерством.   

 

 

 

З повагою             Ірина Чабан 


