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Директорам закладів загальної середньої освіти 

Директорам закладів позашкільної освіти 
 

Про проведення Всеукраїнського турніру  

юних біологів «Neobio» у 2020/2021 навчальному році 
 

На виконання наказу МОН України № 1452 від 24.11.2020 р. «Про затвердження 

Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)» та 

відповідно до Положення про Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

(розміщено на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua), у грудні 2020 р. – січні 2021 р. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно із Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом 

«Києво-Могилянська академія», Національним педагогічним університетом 

ім. М. Драгоманова, Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інститутом гідробіології 

НАН України проводить Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» (далі – 

Турнір). 

До участі у турнірі запрошуються учні 9-11-х класів закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти, призери (учасники) ІІІ, IV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з біології, та обдарована молодь, яка цікавиться біологією. 

Турнір проходитиме в два етапи у заочно-дистанційній формі:  

І етап – відбірковий – з 15 грудня 2020 р. по 15 січня 2021 р.,  

ІІ етап – фінальний – з 19 по 21 січня 2021 р. 

Для участі у відбірковому етапі турніру необхідно до 15 січня 2021 р. 

зареєструватись за посиланням форма реєстрації та представити творче завдання: 

самостійно скласти тест із біології (15 питань). Тест необхідно прикріпити окремим 

файлом під час реєстрації.  

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників 

фінального етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 17 січня 2021 

року на сайті https://nenc.gov.ua.  

Фінал турніру відбудеться онлайн. Дистанційна форма проведення фінального 

етапу передбачає індивідуальну та командну роботу з виконання учасниками тестів і 

розв’язання творчих завдань із біології, лекції від відомих українських вчених-біологів 

та інше.  

Детальна інформація за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91. Координатор заходу — 

Комендантов Володимир Федорович, телефон: 067-459-95-28, е-mail: 

komendantov@nenc.gov.ua, biology@nenc.gov.ua. 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук,  

професор          В. В. Вербицький 
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