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Положення про проведення Всеукраїнського Турніру «Юний
бджоляр»
1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає порядок проведення турніру «Юний
бджоляр» (далі — Турнір).
1.2. Організатори Конкурсу: Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (далі - НЕНЦ) та
Спілка пасічників України (далі – Спілка).
1.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Турніру
здійснює НЕНЦ при підтримці Спілки та зацікавлених осіб.
1.4. Турнір проводиться на добровільних засадах і є відкритим для
учнівських об’єднань, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та
пасічницьких родин.
1.5. Мета Турніру - залучення учнів середнього і старшого шкільного
віку загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів до
поглибленого вивчення наук біологічного профілю та отримання певного об’єму
фахових знань з бджільництва.
1.6. Завдання Турніру:

проведення широкомасштабної еколого-просвітницької кампанії
щодо ролі бджіл і продуктів бджільництва в сільському господарстві та житті
людини для залучення молоді до занять бджільництвом як на любительському,
так і професійному на рівні;

проведення конкурсу досягнень юних пасічників – учасників
турніру;

обмін досвідом, вдосконалення професійної майстерності та

практичних навичок юних бджолярів для якнайширшого розповсюдження та
впровадження новітніх технологій у бджільництві, що дозволить досягти
підвищення економічної ефективності виробництва меду та інших продуктів
пасічництва в Україні;

стимулювати збільшення кількості пасік та чисельності і
рентабельності бджолиних сімей на основі сучасних ресурсозберігаючих
технологій;

профорієнтаційна робота провідних фахівців в галузі бджільництва
для залучення молоді до навчання та активної науково-дослідницької діяльності
в пасічництві.
1.6. Результатом Турніру є підведення підсумків роботи факультативів,
гуртків, секцій, наукових учнівських товариств, активізація всіх форм
позакласної та позашкільної роботи з учнями в галузі бджільництва в Україні.
1.7. Під час проведення Турніру обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
1.8. Інформація про проведення Турніру розміщується на офіційних вебсайтах НЕНЦ (https://nenc.gov.ua) та Спілки ( www.spasu.com.ua) не пізніше ніж
за один місяць до початку його проведення.
2.
Учасники Турніру
2.1. В Турнірі беруть участь учасники індивідуально або у складі
команди творчих учнівських об'єднань загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів з напрямку «Бджільництво» а також українські родини, які
займаються бджільництвом (далі - учасники).
2.2. Учасники Турніру надають організатору:
 ветеринарно-санітарний паспорт пасіки і ветеринарне свідоцтво
(довідка) за формою № 2 (Ф-2) за наявності власної продукції
тваринного походження);
 комплект спецодягу встановленої форми (білий халат, захисну сітку
для обличчя, тощо);
 заявку на участь в Турнірі «Юний бджоляр», згідно Додатку 1 до
даного Положення.
3. Оргкомітет і Журі конкурсної частини Турніру
3.1. Для організації та проведення Турніру створюється організаційний
комітет і журі.
3.2. Оргкомітет створюється з числа представників НЕНЦ та Спілки. До
складу оргкомітету можуть також входити представники дитячих і громадських
організацій, науково-педагогічних працівників профільних вищих навчальних
та наукових закладів (за згодою).
3.3. Оргкомітет проводить організаційну роботу по підготовці і
проведенню освітніх програм у рамках проекту, готує підсумкові матеріали.
3.4. Журі Турніру формується з числа педагогічних і науковопедагогічних працівників фахових навчальних закладів, наукових установ та

організацій з метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів учасників
та визначення переможців.
3.5. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі,
підписує оціночні протоколи.
3.6. Члени журі:
оцінюють досягнення учасників під час проведення Турніру; заповнюють
оціночні протоколи; визначають переможців та призерів заходу.
3.7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення
документів і матеріалів Турніру.
4. Умови проведення Турніру «Юний бджоляр»
4.1.
Програма Турніру передбачає:
4.1.1. проведення стендової презентації власного бджільницького
господарства;
4.1.2. теоретична та практична конкурсна частина.
4.2. Турнір проводиться в серпні місяці на базі НЕНЦ МОН України.
4.3. Для участі у Турнірі необхідно до 19 серпня 2016 року надати до
оргкомітету заявку відповідної форми (Для учнівських команд - Додаток 1, для
родинних команд - Додаток 2) на електронну адресу: veterinar@nenc.gov.ua чи
nenc@nenc.gov.ua
До місця проведення Турніру команди (або родини) прибувають
організовано в супроводі керівників команд. Керівники забезпечують безпеку
життя і здоров’я учасників та оформлення документів щодо участі в Турнірі.
4.4. До складу команди входять: два-чотири учні (вихованці)
загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних
навчальних закладів віком від 11 до 16 років включно та один керівник. Родинні
команди можуть мати в своєму складі до трьох дорослих осіб. Загальна
кількість учасників в команді – від трьох до п’яти осіб.
4.5. Для участі у Турнірі до організаційного комітету подаються такі
документи:

копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі
команди у Турнірі;
 медична довідка (на кожного учасника) про відсутність інфекційних
хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 документи, перераховані в п. 2.1. даного Положення.
4.6. Презентація бджільницького господарства оформляється у вигляді
стенду, містить наступну інформацію:

історія організації і розвитку пасіки;

стаж бджільницької діяльності;

кількість бджолосімей, що утримуються;

продуктивність бджолосімей;

конструкції вуликів, що застосовуються;

перелік продуктів бджільництва, що отримуються;

фото, малюнки.
Крім того, учасник Турніру може презентувати різні пристосування,

якими він користується для полегшення праці.
4.8. Теоретична частина Турніру проходить у формі відповідей на
питання тестів в обмежений період часу.
4.9. Практична частина Турніру включає в себе конкурсні роботи по
виготовленню рамок, натягуванню дроту на рамки, навощуванню рамок та
закріпленню вощини (завдання практичної частини на розгляд оргкомітету
можуть змінюватися).
4.10. Учасники (команди) виконують практичну частину роботи в
спецодязі або в робочому костюмі.
4.11. В рамках проведення фестивалю меду передбачено показ досягнень
і реалізація продукції галузі бджільництва всіх регіонів України, проведення
лекційних занять із учасниками Турніру, творчих зустрічей з провідними
вченими, навчальних тренінгів, а також виставка продуктів бджільництва в
Україні.
.
5.
Оцінювання роботи учасників Турніру.
5.1. Стендова презентація бджільницького господарства (до 7 хвилин).
Максимальна кількість балів – 20.
5.2. Тестування учасників на знання теоретичних питань ведення
бджільницької діяльності (тест з 20 запитань). Орієнтовна тематика: біологія
бджолиної сім’ї, технологія отримання продукції бджільництва, захворювання
бджіл, методи профілактики і лікування, медоносні рослини тощо.
Максимальна кількість балів – 20.
5.3. Практична частина Максимальна кількість балів – 20. Основними
критеріями оцінки практичної частини Турніру є якість виготовлення і
витрачений час.
6. Визначення і нагородження переможців і призерів Турніру
6.1. Переможці та призери Турніру визначаються журі за загальною
кількістю набраних ними балів (максимум – 60 балів). Переможцем Турніру є
учасник (команда, родина), який набрав найбільшу кількість балів. Призерами
Турніру є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє
місця.
6.2. Досвід роботи кращих учнівських команд (родин) висвітлюється у
науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за
підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
МОН України, на сайті Спілки пасічників України і у фахових пасічницьких
виданнях.
6.3. Учасники Турніру нагороджуються спеціальними призами журі,
благодійних фондів, спонсорів та ін.
6.4. За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального
закладу участь у Турнірі може бути зараховано як навчально-виробнича
практика.
7. Фінансування турнірної програми
7.1.Витрати на організацію та проведення турнірної програми здійснюється
за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Додаток 1 до Положення
про
проведення
Всеукраїнського Турніру
«Юний бджоляр»
ЗАЯВКА на участь у
Всеукраїнському Турнірі «Юний бджоляр»

___________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

№
з/п

Прізвище,
ім’я
учасника

Дата
народження
(число,

Вік
учасника

місяць, рік)

Найменування
навчального
закладу

Найменування
творчого
учнівського

об’єднання

1
2
3
4

Керівник команди:
__________________________________________
_______, (прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
, (найменування посади)
__________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)
________________________________________________________________

______________________
(керівник закладу)

М.П.

________
(підпис)

_______________________
(П.І.Б.)

Додаток 2 до Положення
про
проведення
Всеукраїнського Турніру
«Юний бджоляр»
Турнірі «Юний бджоляр»

ЗАЯВКА на участь у Всеукраїнському

___________________________________________________________
№
з/п

Прізвище,
ім’я
учасника

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

Вік
учасника

Родинний
зв’язок
(відносно
керівника
команди)

Місце
навчання/роботи

1
2
3
4

Керівник команди: _________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)
________________________________________________________________

