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Управління (департаменти) освіти і 
науки (молоді та спорту) обласних, 
Київської міської державних 
адміністрацій, обласні інститути 
післядипломної педагогічної освіти

Про проведення фінального 
етапу ХVІІІ Всеукраїнського 
турніру юних біологів

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 
№ 1077 „Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році” та від 15.10.2019   
№ 1300 „Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів 
юних правознавців, біологів, економістів, математиків імені професора 
М. Й. Ядренка, хіміків, біологів, інформатиків, винахідників і раціоналізаторів, 
фізиків у 2019/2020 навчальному році” повідомляємо, що фінальний етап ХVІІІ 
Всеукраїнського турніру юних біологів відбудеться в місті Полтава з 29 жовтня 
по 3 листопада 2019 року на базі комунального закладу „Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської 
області” (м. Полтава, вул. Пушкіна, 74). Організаційний супровід забезпечує 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського.

Заїзд учасників турніру – 29.10.2019 р.;
Відкриття турніру – 29.10.2019 р. о 15.00 год.;
Закриття турніру   – 03.11.2019 р. о 10.00 год.;
Від’їзд команд       – 03.11.2019 р. після 12.00 год.

До участі запрошуються команди у складі 3-5 учнів закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти в супроводі керівника команди. Команда учнів 



очолюється капітаном, який є офіційним представником команди під час 
проведення турніру.

Для участі у турнірі просимо до 22 жовтня 2019 року зареєструвати 
команду за посиланням: https://forms.gle/GTjXvWzS3dmQiCFu5 

Електронний варіант заявки (Wоrd-файл) на участь у турнірі необхідно 
надіслати до 22 жовтня 2018 року на електронну адресу Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського: turnirbiopoltava@gmail.com з позначкою «XVIII 
Всеукраїнський турнір юних біологів».

У заявці на участь у турнірі необхідно вказати такі дані по кожному 
учаснику:

 прізвище, ім’я, по батькові;
 рік народження;
 клас навчання;
 мобільний телефон;
 офіційну повну назву закладу загальної середньої/позашкільної освіти, в 

якому навчається член команди
 прізвище, ім’я, по батькові, мобільний телефон капітана команди
 прізвище, ім’я, по батькові, посаду, місце роботи, мобільний телефон 

керівника команди.
Оригінал заявки (завірений керівником установи, яка направляє команду) 

подається до оргкомітету турніру під час реєстрації команди.
Учнямчленам команд необхідно мати при собі: паспорт або свідоцтво 

про народження (оригінал і копію), учнівський квиток, копію довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків, 
медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з 
інфікованими хворими; керівникам команд – паспорт. 

До 22 жовтня 2019 року просимо розмістити інформацію щодо прибуття  
(для організації зустрічі) команд за посиланням:
https://forms.gle/vG8yNchB4FKtq1pn8 

Турнір проводиться на засадах самофінансування. Оргкомітетом 
ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів установлено організаційний 
внесок за кожного учасника та керівника команди в розмірі 1750 грн. (одна 
тисяча сімсот п’ятдесят гривень). Кошти необхідно перерахувати до 22 
жовтня 2019 року на рахунок Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського: 

Код ЄДРПОУ – 22518134
Р/рахунок – 3155 2229 1 41189
Банк – ГУДКСУ в Полтавській області, м. Полтава
МФО – 831019
Призначення платежу – «XVIII Всеукраїнський турнір юних біологів»

https://forms.gle/GTjXvWzS3dmQiCFu5
https://forms.gle/vG8yNchB4FKtq1pn8


Реєстрація та поселення команд буде проводитися в гуртожитку 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського (м. Полтава, вул. Шевченка, 96). 

Проїзд до місця проживання учасників турніру:
– від автовокзалу «Полтава АС-1» до зупинки «5 школа» автобусом № 21 

(№ 20),  тролейбусом № 15 (№ 5) маршрутним таксі № 19-а (№ 19); 
– від залізничного вокзалу «Полтава-Південна» до зупинки «5 школа» 

автобусом № 52, тролейбусом № 1, 4, маршрутним таксі № 50, 54;
– від залізничного вокзалу «Полтава-Київська» до зупинки «ОЦЕВУМ» 

тролейбусом № 1.

Поселення членів оргкомітету та журі організовується в готелі Арена, 
Полтава за адресою: вул. Здоров’я, 1, с. Копили, м. Полтава, тел. (098)2614939 
(вартість проживання за 1 добу становить: 325,00 грн.). Вартість харчування 
для членів оргкомітету та журі становить 60 грн. за добу.

До 22 жовтня 2019 року просимо розмістити інформацію щодо прибуття 
(для організації зустрічі) та від’їзду:
 команд за посиланням:
https://forms.gle/GTjXvWzS3dmQiCFu5 
 членів оргкомітету і журі за посиланням:
https://forms.gle/TtWBSZGVb7zPYJVw9 

У зв’язку із перевантаженням залізничного та автомобільного транспорту 
під час осінніх канікул, просимо керівників команд, членів журі та оргкомітету 
турніру заздалегідь придбати квитки на зворотній шлях.

Контактні особи:
 Бур’ян Віктор Іванович, методист відділу природничо-математичних 

дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; моб. телефони: (050) 5810850, 
(096) 6241572;

 Артемова Світлана Петрівна, головний бухгалтер Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського; моб. телефон: (067) 5323297.

Директор          В. В. Зелюк

Бур’ян В.І.
050 581-08-50

https://forms.gle/GTjXvWzS3dmQiCFu5
https://forms.gle/TtWBSZGVb7zPYJVw9

