
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«31» січня 2020 р. № 6-0

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського турніру юних біологів «NEOBIO»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2020 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 28.11.2019 р. № 1489, пройшов Всеукраїнський турнір юних
біологів «NEOBIO». В заході взяли участь учні 10-11 класів з різних областей
України.

За  результатами  проведення  Всеукраїнського  турніру  юних  біологів
«NEOBIO»

НАКАЗУЮ:

І.  Надати грамоти Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки  учасникам Всеукраїнського
турніру юних біологів «NEOBIO»: 

                                        за І місце
1.Черкавського Євгена Олександровича, учня 11 класу Одеського економічного
ліцею Одеської області.
2.  Лютого Андрія  Олеговича,  учня 11 класу Комунального закладу Сумської
міської  ради   «Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Сумської області.

за ІІ місце
1. Нестеренко Валерію Валентинівну, ученицю 11 класу Комунального  вищого

навчального  закладу  І  рівня  акредитації  "Кременчуцький  медичний  коледж"
імені В.І. Литвиненка Полтавської області.

2. Скрипника Владислава Олеговича, учня 11 класу Одеського економічного ліцею
Одеської області.

3. Нікішова Віталія Олександровича, учня 11 класу Полтавського коледжу нафти і
газу  Національного  університету  "Полтавська  політехніка  імені  Юрія



Кондратюка" Полтавської області.
за ІІІ місце

1. Яковлєву Надію Іванівну, ученицю 11 класу Державного навчального закладу
"Полтавський політехнічний ліцей" Полтавської області.
2. Колодченко Оксану Олександрівну, ученицю 11 класу Комунального закладу
освіти  Солонянського навчально-виховного об'єднання  "Солонянська  середня
загальноосвітня  школа  №1  І-ІІІ  ступенів  -  Центр  позашкільної  освіти
"Солонянської селищної ради Дніпропетровської області.

ІІ.  Надати  Грамоти  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  підготовку
учасників та активну участь у проведенні очного етапу Турніру: 
1. Халімон Юлії Юріївні,  викладачу біології  та хімії  Державного навчального 
закладу «Полтавський політехнічний ліцей».
2. Ляпун Вірі Іванівні,    викладачу біології та хімії Кременчуцького медичного 
коледжу імені В.І. Литвиненка. 
3. Боровику Володимиру Миколайовичу, заступнику директора з навчально-
методичної роботи Комунального закладу Сумської міської ради «Сумський 
міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
4. Пушко Інні Володимирівні, учителю біології КЗО «Солонянське НВО» 
Дніпропетровської області. 
5. Цвітковій  Наталії Юріївні,  учителю біології Одеського економічного ліцею.
6. Пилипенко Валерії Володимирівні,    викладачу біології Полтавського 
коледжу нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка.
7.  Гончаренко Анастасії Володимирівні, завідувачу біологічним відділом 
Комунального закладу Сумської міської ради «Сумський міський центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».
8. Чечель Інні Юріївні, викладачу внутрішньої медицини Кременчуцького 
медичного коледжу імені В.І. Литвиненка. 

ІІІ.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  начальникам
управлінь  (департаментів)  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівникам  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо  проведення
Всеукраїнського турніру юних біологів  «NEOBIO». 
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