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Директорам закладів
позашкільної освіти

Директорам закладів
загальної середньої освіти

Про проведення Всеукраїнського
Турніру «Юний бджоляр»

З  метою  привернення  уваги  учнівської  молоді  до  освоєння  однієї  з
пріоритетних галузей народного господарства та залучення учнів до активних
занять бджільництвом, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді та Спілка пасічників України пропонують взяти участь у щорічній очній
акції – Турнірі «Юний бджоляр».

Метою акції є:
• залучення молоді середнього і старшого шкільного віку закладів загальної

середньої  освіти  та  вихованців  закладів  позашкільної  освіти  до
поглибленого вивчення наук біологічного профілю та отримання певного
об’єму фахових знань з бджільництва.
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 на професійному 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;
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• профорієнтаційна робота провідних фахівців в галузі  бджільництва для

залучення  молоді  до  навчання  та  активної  науково-дослідницької
діяльності в пасічництві.

До участі в конкурсі запрошуємо вихованців закладів позашкільної освіти
та  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  з  напрямку  «Бджільництво»,  а
також українські родини, які займаються бджільництвом. Проекти можуть бути
виконані як індивідуально, так і колективно.

Умови  проведення  Турніру  розміщені  на  сайті  НЕНЦУМ  та  Спілки
пасічників.

Заявку  відповідної  форми  (Для  учнівських  команд  -  Додаток  1,  для
родинних команд - Додаток 2) необхідно надіслати до оргкомітету до 25 червня
2018  року  на  електронну  адресу:  galyna  .  nikitenko  @nenc.gov.ua чи
spilkapas  @  gmail  .  com.

Телефони для довідок:  +38044 430 04 91,  +38093 938 93 22 (Нікітенко
Галина Микитівна).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 1 

№ ПІБ учасника Вік учасника (дата
народження) Найменування

навчального закладу

Найменування
творчого

учнівського
об’єднання

1.

2.

3.

4.

Керівник команди: _____________________________________________________________
(прізвище, імя, по батькові)

___________________________________________________________________________
(посада)

___________________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

___________________      _______________________       ____________________________
        (керівник закладу)    (підпис)           (ПІБ)

М.П.

Додаток 2.

№ ПІБ учасника Вік учасника

(дата народження)

Родинний зв'язок
(відносно керівника

команди)

Місце
навчання/роботи

1.

2.

3.

4.

Керівник команди: ______________________________________________________
(прізвище, імя, по батькові)

_______________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)
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