
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«09» вересня 2018 р. № 79

Про підсумки проведення
ІІ Всеукраїнської конкурсу молодого меду 
та турніру «Юний бджоляр»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 04 січня
2018  р.  №  12  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 р. (за
основними  напрямками  позашкільної  освіти)»  і  з  метою  привернення  уваги
учнівської молоді до такої екологічно значимої і благородної  справи та одного з
пріоритетних  напрямків  аграрного  сектору,   як  пасічництво  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та спілка пасічників України
провели щорічну молодіжну акцію ІІ Всеукраїнський конкурс молодого меду та
турнір «Юний бджоляр».

В конкурсі прийняли участь позашкільні навчальні заклади Волинської,
Дніпропетровської, Полтавської,  Рівненської,  Сумської, Чернівецької областей
та міста м. Києва.

Загалом в конкурсі прийняло участь 9 команд та 23 учасники. На підставі
висновків журі

НАКАЗУЮ: 

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  МОН  України  та  Спілки  пасічників  України
команди юних пасічників за:

І місце:
1. Команду Пирятинської районної станції юних натуралістів  Полтавського

ОЕНЦУМ  у  складі  Котенка  Максима,  Кульковця  Віктора,  Русіна
Олександра (керівник Коваль Микола Ісакович) (74 бали).

ІІ місце:
2. Команду  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»,  гурток  «Юний  бджоляр»

Рівненської  обласної  ради  у  складі  Шпараговського  Богдана,  Куцеля
Максима, Шехтера Михайла (керівник Омельчук Олександр Васильович)
(62 бали).



3. Команду  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,
м. Луцьк у складі Павліщева Володимира, Супрунюк Олени, Талімончук
Вікторії,  Дембіцького  Іллі  (Керівник:  Шотік  Марія  Олександрівна)
(61 бал).

ІІІ місце:
4. Команду ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» Полтавської області у складі

Коваля  Тимофія,  Кураша  Назара  (Керівник  Штанько Олена  Василівна)
(55 балів).

5. Команду  КЗ  «Нікопольський  міський  еколого-натуралістичний  центр»,
гурток «Юні екологи», Дніпропетровської області у складі Гуйкала Енея,
Гуйкала Ярослава (Керівник: Канчук Ігор Іванович) (54 бали).

6. Команду  Чернівецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  у
складі Филипчук Софії, Ткачук Ольги, Ткачука Максима, Ткачука Артема
(Керівник: Паламар Василь Петрович) (53 бали).

7. Команду Національного еколого-натуралістичного центру м. Київ у складі
Мартиненка  Гліба,  Мартиненко  Ярослави  (Керівник:  Нікітенко  Галина
Микитівна) (50 балів).

8. Вихованця гуртка «Юний бджоляр» Ямпільської районної станції юних
натуралістів Сумської області Манжоса Дмитра (керівник Масюк Павло
Миколайович) (50 балів).

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Спілка  пасічників  України
висловлюють щиру подяку керівникам департаментів освіти і  науки при
обласних,  районних  та  міських  державних  адміністраціях,  керівникам  і
педагогічним  працівникам  закладів  позашкільної  та  загальної  середньої
освіти  за  підготовку  учнівської  молоді,  організацію  та  проведення
Всеукраїнського конкурсу молодого меду та турніру «Юний бджоляр».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


