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ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський турнір юних біологів «NEOBIO»
у 2020-2021 навчальному році
1. Загальні положення
1.1. Турнір юних біологів (далі - Турнір) – індивідуально-командне
змагання для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої,
професійно-технічної та позашкільної освіти.
1.2. Мета Турніру: дати можливість учнівській молоді спробувати свої
сили у вирішенні цікавих, дослідницьких, експериментальних завдань з біології,
отримати порівняльну оцінку своїх знань і умінь.
1.3. Організатори Турніру:
- Міністерство освіти і науки України;
- Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН
України (далі - НЕНЦ);
- ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
- Природничий факультет Національного університету «Києво-Могилянська
академія»;
- Природничо-географічний факультет Національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова;
- Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України;
- Інститут гідробіології НАН України.
1.4. Турнір проводиться в два етапи:
І етап – відбірковий (заочний) – з 15 грудня 2020 р. по 15 січня 2021 р.,
ІІ етап – фінальний (онлайн) – з 19 по 21 січня 2021 р.

1.5. Офіційна сторінка Турніру в мережі Інтернет розміщується на сайті:
https://nenc.gov.ua. електронна пошта Турніру: biology@nenc.gov.ua.
2. Завдання Турніру
2.1. Завданнями Турніру є:
• розвиток пізнавальних інтересів учнів;
• пропаганда додаткових знань з навчальних предметів турнірного циклу і
формування стимулу до їх надбання;
• активізація позакласної та позашкільної роботи з навчальних дисциплін, що
входять в турнірний цикл;
• створення оптимальних умов для виявлення обдарованих школярів, їх
подальшого інтелектуального розвитку і професійної орієнтації.
3. Оргкомітет і Журі Турніру
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Турніру
здійснюється Організаційним комітетом (надалі - Оргкомітет), склад якого
затверджується Організаторами.
3.2. У функції Оргкомітету входить:
- підготовка та розповсюдження інформаційних листів про Турнір;
- забезпечення безпосереднього проведення Турніру;
- підведення підсумків Турніру.
3.3. Склад журі затверджується Організаторами. До його складу
включаються викладачі установ освіти, наукові співробітники, аспіранти та
студенти вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і лабораторій.
3.4. У функції Журі Турніру входить перевірка рішень учасників Турніру.
4. Учасники Турніру
4.1. У Турнірі можуть брати участь школярі 9-11-х класів закладів загальної
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.
5. Порядок і місце проведення Турніру
5.1. Для участі в Турнірі необхідно до 15 січня 2021 р. зареєструватися за
посиланням: форма реєстрації.
5.2. Турнір відбудеться із 19 по 21 січня 2021 р. в онлайн режимі.
Щодо платформи та підключення до відеоконференцзв’язку, а також участі в
окремих онлайн-заходах, учасники Турніру будуть проінформовані додатково
засобами електронної пошти.
Турнірна програма складається із:
- представлення кожним учасником творчого домашнього завдання у вигляді
тесту з біології (15 питань);
- виконання відбіркового тестового завдання;
- розв'язання творчих завдань із біології;
- півфіналів, фіналу та суперфіналу;
- лекцій від відомих вчених в хімічній галузі;

- наукові дискусії, тощо.
5.3. Переможці та призери Турніру визначаються журі за загальними сумами
балів.
5.4. Переможцем Турніру є учасник (команда), який (яка) набрав(ла)
найбільшу суму балів. Призерами Турніру є учасники або команди, які за кількістю
набраних балів посіли друге та третє місця.
Рішення журі не обговорюється, оскарженню та перегляду не підлягає.
5.5. Переможці і призери Турніру нагороджуються дипломами НЕНЦ
відповідних ступенів та отримують рекомендації до вступу до профільного закладу
вищої освіти.
Решта фіналістів отримують дипломи учасників Турніру.
6. Фінансування Турніру
6.1. Витрати на організацію та проведення Турніру здійснюються за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.

