УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 12. 11. 2018 р.

м. Івано-Франківськ

№ 612

Про проведення обласного турніру
«Юний пасічник»
Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року
№ 42-2/2015, зі змінами від 10.06.2016 року № 218-5/2016, від 09.12.2016 року
№ 342-11/2016, від 10.03.2017 року № 445-13/2017, від 30.06.2017 року
№ 542-16/2017, від 08.12.2017 року № 679-19/2017, від 02.03.2018 року
№ 820-20/2018, від 22.06.2018 року № 871-22/2018 та з метою стимулювання
гуртків відповідного профілю, активізації пізнавальної творчої діяльності дітей,
спонукання до свідомого вибору майбутньої професії
НАКАЗУЮ:
1.
Провести 22 листопада 2018 року обласний турнір «Юний
пасічник» (далі – Турнір) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна
ім. В. Стефаника, 34/б, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді.
Початок Турніру о 10 год.
2.
Затвердити склад оргкомітету та журі Турніру (додатки 1, 2).
3.
Керівникам місцевих органів управління освітою до 20 листопада
2018 року надіслати заявки та накази про скерування команд для участі у
Турнірі на електронну адресу ІФОЕНЦУМ: if_odencum@ukr.net.
4.
Витрати на відрядження команд та супроводжуючих здійснити за
рахунок коштів місцевих бюджетів.

5.
Витрати на проведення Турніру здійснити за рахунок коштів
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
передбачених на реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
(підпрограма 4 «Обдаровані діти», п. 4.10) згідно з кошторисом (додаток 3).
6.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту – начальника управління освіти і науки Гаврилюка І.О.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12. 11. 2018 р. № 612
Склад оргкомітету з підготовки та проведення обласного турніру
«Юний пасічник»
1. Гудзик Тамара Василівна, директор Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – голова оргкомітету.
2. Долинська Віта Вікторівна, головний спеціаліст відділу позашкільної
освіти та роботи з інтернатними закладами управління освіти і науки
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації –
заступник голови оргкомітету.
3. Грабівчук Мирослава Володимирівна, завідувач відділу екології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді –
секретар оргкомітету.
Члени оргкомітету:
1. Мартинюк Леся Дмитрівна, методист відділу екології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
2. Максимчук Орися Іванівна, заступник директора з адміністративногосподарської роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12. 11. 2018 р. № 612
Склад журі з проведення обласного турніру
«Юний пасічник»
1. Гудзик Тамара Василівна, директор Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – голова журі.
2. Грабівчук Мирослава Володимирівна, завідувач відділу екології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді –
секретар журі.
Члени журі:
1. Кухар Ірина Миколаївна, завідувач відділу організаційно-методичної
роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
2. Лецин Костянтин Ярославович, керівник громадської організації
«Гільдія медоварів Карпатського краю – виробників медових напоїв і
оздоровчої бджолопродукції» (за згодою).
3. Мартинюк Леся Дмитрівна, методист відділу екології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
4. Маліборська Людмила Павлівна, завідувач відділу організаційномасової роботи Івано-Франківського еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
5. Шинкарук Галина Василівна, заступник директора з навчальнометодичної роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
6. Юсько Іван Васильович, керівник громадської організації «Спілка
пасічників Прикарпаття» (за згодою).

УМОВИ
проведення обласного турніру «Юний пасічник»
1. Загальні положення
1.1. Обласний Турнір «Юний пасічник» (далі – Турнір) є командним
змаганням учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
1.2. Мета Турніру: стимулювання роботи гуртків відповідного профілю та
заохочення школярів до занять бджільництвом.
1.3. Завдання Турніру:
- оцінити рівень набутих знань з основ бджільництва;
- виявити рівень набутих вмінь та навичок з виготовлення пасічного
інвентаря та застосування продуктів бджільництва.
1.4. Інформація про проведення Турніру розміщується на сайті ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(далі – ІФОЕНЦУМ): www.oencum.if.ua та надсилається до місцевих органів
управління освітою.
1.5. Терміни та місце проведення Турніру затверджуються наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2. Організація Турніру
2.1. Турнір проводиться департаментом освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації за сприяння Спілки
пасічників Прикарпаття та зацікавлених осіб.
2.2. Турнір проводиться за двома номінаціями:
- серед учнів закладів загальної середньої освіти;
- серед вихованців закладів позашкільної освіти.
2.3. Організаційно-методичний супровід Турніру здійснює ІФОЕНЦУМ.
2.4. До складу команди входять три учні віком від 11 до 16 років та
керівник, який призначається з числа педагогічних працівників закладів
загальної середньої та позашкільної освіти.
2.5. Склад оргкомітету та журі Турніру затверджуються наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2.6. Для участі у Турнірі необхідно подати на електронну адресу
ІФОЕНЦУМ if_odencum@ukr.net такі матеріали:
- копію наказу відповідного органу управління освітою щодо участі
команди у Турнірі;
- заявку на участь в Турнірі (додаток).

2.7. До місця проведення Турніру команди прибувають відповідно до
поданої заявки у супроводі керівника команди, відповідального за збереження
життя та здоров’я дітей в дорозі та під час проведення заходу.
3. Програма Турніру
3.1. Програмою Турніру передбачена робота команд на локаціях:
І локація – «Рослини-медоноси» (кожен член команди із наданих зразків
обирає 5 видів найбільш поширених медоносних рослин);
ІІ локація – «Продукти бджільництва» (кожен член команди із наданих
зразків називає 5 видів продуктів бджільництва, розповідає про їх властивості
та використання);
ІІІ локація – «Пасічний інвентар»:
а) кожен член команди із запропонованих рамок вибирає правильно
виготовлену;
б) кожен член команди із запропонованих рамок вибирає правильно
навощену;
в) із наданих предметів кожен член команди вибирає ті, які потрібні для
виготовлення рамки.
3.2. Команда готує домашнє завдання – презентацію «Я на пасіці» у формі
розповіді, доповненої фото (відео). Розповідь повинна включати в себе такі
позиції: кількість вуликів, загальні знання про бджолині сім’ї та їх кількість,
висвітлення практичної роботи дітей на пасіці – до 5 хвилин.
3.3. Програмою Турніру передбачені зустрічі з науковцями та фахівцями
в галузі бджільництва.
4. Критерії оцінювання
4.1. Оцінювання роботи на локаціях Турніру:
І локація – 0 - 5 балів (надається по одному балу за кожну правильну
відповідь);
ІІ локація – 0 - 5 балів (надається по одному балу за кожну правильну
відповідь);
ІІІ локація:
а) 0-5 балів:
0 – неправильна відповідь;
5 – правильна відповідь.
б) 0-5 балів:
0 – неправильна відповідь;
5 – правильна відповідь.
в) 0 – 5 балів (надається по одному балу за кожну правильну відповідь).

Максимальна кількість балів, яку може отримати кожен член команди на
локаціях – 25, максимальна кількість балів, яку може отримати команда на
локаціях – 75.
4.2. Оцінювання презентації – 0 - 5 балів:
0 – відсутнє домашнє завдання;
1 – у розповіді висвітлені не всі позиції та власна практична робота на
пасіці;
2 – у розповіді висвітлені не всі позиції, але є достатня кількість фото
(відео);
3 – у розповіді висвітлені всі позиції, але немає фото (відео), де видно
практичну роботу на пасіці, недостатня кількість інформації;
4 – у розповіді висвітлені всі позиції, є достатня кількість фото (відео)
практичної роботи на пасіці;
5 – у розповіді висвітлені всі позиції, наявні фото (відео), розповідь має
високий ступінь емоційного впливу.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда
на Турнірі – 80.
5. Підведення підсумків
5.1 Переможці (І місце – одне, ІІ місце – одне, ІІІ місце – одне) Турніру
визначаються журі за загальною кількістю набраних балів по кожній номінації.
5.2. За умови отримання командами однакової кількості балів перевага
надається команді, яка набрала найбільшу кількість балів на локаціях Турніру.
5.3. Переможці Турніру відзначаються грамотами департаменту освіти,
науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації та
подарунками.
5.4. Педагогам, які підготували переможців Турніру, оголошується
подяка департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
6. Фінансування
6.1. Витрати на відрядження команд на Турнір здійснюються за рахунок
коштів організації, що відряджає.
6.2. Витрати на організацію, проведення Турніру здійснюються за
рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики ІваноФранківської облдержадмістрації.

Додаток
до умов проведення обласного
турніру «Юний пасічник»

ЗАЯВКА
на участь у обласному турнірі «Юний пасічник» закладів загальної
середньої та позашкільної освіти
Повна назва закладу освіти
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ОТГ, район (місто)
____________________________________________________________________
Склад команди:
№
Прізвище, ім’я
з/п
учасника

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

Клас

Примітка

1.

2.

3.

Керівник команди __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
Контактний телефон керівника________________________________________
Директор закладу освіти __________________________
/ім’я та прізвище/
М.П.

______________
/підпис/

