ПРОГРАМА ТУРНІРУ ЮНИХ БІОЛОГІВ

«NEOBIO»
19 січня (вівторок)
(два онлайн ефіри, два дистанційні ефіри)
12.00-12.15 технічне приєднання організаторів та
учасників Турніру до відеоконференцзв’яку на
платформі Google Meet (підключення першим за
посиланням). Дане посилання розіслано на
електронні поштові скриньки організаторів, гостей
та допущених до змагання учасників. Для
приєднання необхідно на цифровому пристрої
включити відеокамеру та мікрофон.
12.20-12.50 Урочисте відкриття Турніру. Привітання
учасникам Турніру від адміністрації НЕНЦ
(директор
НЕНЦ,
д.п.н.,
професор
В.В.
Вербицький), від співорганізаторів (директор
Інституту ботаніки НАН України, д.б.н. професор,
чл.-кор. НАН України С. Л. Мосякін), від
Оргкомітету Турніру.
13.00-13.30 Науково-пізнавальний онлайн лекторій
«Сучасні напрями розвитку біології та суміжних
наук» (Н. І. Адамчук-Чала, український вченийбіолог).
Проходитиме
в
онлайн
режимі.
Передбачається що конкурсанти зможуть ставити
запитання лектору. Після лекторію учасники
відключаються від онлайн-зв’язку.
13.40.-15.20 Відбіркова контрольна робота у вигляді
тестового завдання виконуватиметься дистанційно і
триватиме 100 хвилин. Всі конкурсанти, допущені
до участі у Турнірі, незалежно від паралелі на якій
навчаються, отримують однакову контрольну
роботу.
Посилання
на
контрольну
роботу
надсилається на електронні поштові скриньки
учасників за 5 хвилин до початку її виконання.
15.30-16.30 Продовження науково-пізнавального
лекторію «Генетика інтелекту» (Рушковський С.Р,
к.б.н. — дистанційно, перехід за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=X26cYMso18&feature=youtu.be). Посилання на другу
частину лекторію надсилається на електронні
поштові скриньки учасників та оприлюднюється на
сторінці Турніру сайту НЕНЦ.

15.30-16.30 Журі підводить підсумки виконання
контрольної роботи.
16.45-17.00
технічне
приєднання
до
відеоконференцзв’яку на платформі Google Meet
(підключення за другим посиланням) учасників
допущених до турніру. Дане посилання на
приєднання
до
відеоконференцз’язку
буде
попередньо розіслано на електронні поштові
скриньки учасників.
17.00-17.40 Ознайомлення учасників турніру з
результатами виконання контрольної роботи та зі
складом команд. Інформування аудиторії щодо
деталей перебігу півфінальних і фінальних «боїв».
20 січня (середа)
(два онлайн ефіри)
12.00-12.10
технічне
приєднання
до
відеоконференцзв’яку на платформі Google Meet
(підключення за третім посиланням). Дане
посилання на приєднання до відеоконференцз’язку
попередньо розіслано на електронні поштові
скриньки півфіналістам. Для приєднання необхідно
на цифровому пристрої включити відеокамеру та
мікрофон.
12.15-12.45 Представлення візитівок команд (до 7
хвилин).
12.50-13.00 Ознайомлення команд-учасників з
умовами проведення півфіналів. Жеребкування
участі у півфіналах.
13.10–14.00 Перша півфінальна гра (раунд № 1). (до
7 хвилин на обговорення питання, 2 хвилини на
відповідь).
14.00–14.50 Перша півфінальна гра (раунд № 2). (до
7 хвилин на обговорення питання, 2 хвилини на
відповідь).
15.00–15.10
технічне
приєднання
до
відеоконференцзв’яку на платформі Google Meet
(підключення за четвертим посиланням). Дане
посилання на приєднання до відеоконференцз’язку
попередньо розіслано на електронні поштові
скриньки
другій
групі
півфіналістів.
Для
приєднання необхідно на цифровому пристрої
включити відеокамеру та мікрофон.

15.15-16.05 Друга півфінальна гра (раунд № 1). (до 7
хвилин на обговорення питання, 2 хвилини на
відповідь).
16.10–17.00 Друга півфінальна гра (раунд № 2). (до
7 хвилин на обговорення питання, 2 хвилини на
відповідь).
17.10-18.10 Підведення підсумків півфіналів.
Визначення переможців.
21 січня (четвер)
(два онлайн ефіри)
12.00-12.10 технічне приєднання учасників фіналу
до відеоконференцзв’яку на платформі Google Meet
(підключення за п’ятим посиланням). Дане
посилання на приєднання до відеоконференцз’язку
попередньо розіслано на електронні поштові
скриньки, учасникам фіналу. Для приєднання
необхідно на цифровому пристрої включити
відеокамеру та мікрофон.
12.10–12.15 Ознайомлення команд з порядком
проведення фінальної гри за ІІІ місце.
12.20–13.20 Фінальна гра (раунд № 1). (до 7 хвилин
на обговорення питання, 2 хвилини на відповідь).
13.30–14.30 Фінальна гра (раунд № 2). (до 7 хвилин
на обговорення питання, 2 хвилини на відповідь).
14.50–15.00
технічне
приєднання
учасників
суперфіналу до відеоконференцзв’яку на платформі
Google
Meet
(підключення
за
шостим
посиланням). Дане посилання на приєднання до
відеоконференцз’язку попередньо розіслано на
електронні
поштові
скриньки,
учасникам
суперфіналу. Для приєднання необхідно на
цифровому пристрої включити відеокамеру та
мікрофон.
15.00-16.00 Суперфінал (раунд № 1). (до 7 хвилин
на обговорення питання, 2 хвилини на відповідь).
16.00-17.00 Суперфінал (раунд № 2). (до 7 хвилин
на обговорення питання, 2 хвилини на відповідь).
17.10-17.30 Підведення підсумків турніру. Вітання
від Оргкомітету та журі переможцям та призерам
Турніру.

Всеукраїнський турнір юних біологів
«NEOBIO»
Всеукраїнський турнір юних біологів
«NEOBIO» – інтелектуальне змагання учнів
9-11-х класів закладів загальної середньої,
професійно-технічної та позашкільної освіти.
Мета Турніру:
 надати можливість учнівській молоді
спробувати свої сили у вирішенні творчих
завдань з біології;
 отримати порівняльну оцінку своїх
знань і умінь.
Організатори Турніру:
- Міністерство освіти і науки України;
- Національний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України (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.
Для участі у Турнірі необхідно розробити
тестове завдання та подати, прикріпивши
окремим файлом, під час онлайн реєстрації за
посиланням на сайті Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
На першому етапі учасники Турніру
змагаються індивідуально між собою. За
результатами виконання тестового завдання, з
числа учнів, які продемонстрували кращі
результати при виконання тесту, формуються
чотири команди, що продовжують боротьбу

спочатку у півфіналі, потім у фіналі і
суперфіналі.
Турнірна програма складається з:
- творчого домашного завдання;
- індивідуального виконання контрольної
роботи у вигляді тестового завдання;
- двох півфінальних командних «боїв»;
- фінального командного двобою за ІІІ місце;
- суперфінального двобою за І місце.
2021 року турнір пройде в режимі онлайн
зустрічі.
Результати турніру:
Команда-переможець та команди-призери
Турніру визначаються журі за результатами
півфінальних, фінального та суперфінального
«боїв». Рішення журі не обговорюється,
оскарженню та перегляду не підлягає.
Учасники Турніру зі складу командипереможця отримують Дипломи за перше
місце у змаганні.
Учасники Турніру зі складів командпризерів що посіли друге та третє місця,
отримують Дипломи за друге і третє місце
відповідно.
Учасники Турніру зі складу команди, що
зайняла четверте місце отримують Дипломи
фіналістів.
Інші учасники Турніру отримують
Сертифікати учасників.

Адреса НЕНЦ:
Україна 04074, Київ-74, вул. Вишгородська, 19
тел: 044 430-02-60, 430-00-64, факс 430-04-91
URL https://nenc.gov.ua
E-mail biology@nenc.gov.ua
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