
 
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

НАКАЗ    

 

Зачепилівка 

19.03.2019           № 47 
 

Про проведення  районного 

турніру юних біологів 

серед учнів 9-11 класів  

закладів загальної середньої  освіти   

Зачепилівського району 
 

             Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт,  олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та 

спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України  17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами),  правил проведення І, ІІ, ІІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 

Харківській області, затверджені наказом Головного управління  освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241 «Про 

затвердження правил  проведення І, ІІ, ІІІ  етапів Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у Харківській області», зареєстрованим  у 

Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.06.2012 № 42/405,  на 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2018/2019 навчальному році»,   з метою залучення учнів до 

практичної наукової діяльності, навчання нормам і стилю роботи у творчих 

колективах, посилення міжпредметних зв’язків, активізації позакласної роботи 

з біології, створення умов для реалізації  та розвитку  творчих здібностей 

школярів, формування  в учнів  інтересу до природничих наук, пошуку 

школярів, здатних застосовувати біологічні знання та знаходити оригінальні  

технічні рішення, наказую:  

 

1.Провести   районний турнір юних  біологів серед учнів закладів загальної 

середньої освіти району  

                            02.04.2019 



    2. Призначити відповідальним за організацію та проведення  районного 

турніру юних біологів  методиста районного методичного кабінету 

В.І.Ляшенко.  

    3. Затвердити: 

3.1. Склад оргкомітету турніру (додаток  1).  

3.2. Склад журі (додаток 2). 

3.3.Список закладів загальної середньої освіти, учасників турніру (додаток 3). 

    4.  Відповідальній за організацію та проведення  районного турніру юних 

біологів  методисту районного методичного кабінету Ляшенко В.І. здійснити 

нагородження  переможців за підсумками проведення турніру.  

   5.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

5.1. Сприяти участі обдарованих учнів 9-11 класів у проведенні районного 

турніру юних біологів. 

5.2. Подати заявки на участь у турнірі за формою (додаток  4). 

                                                                                                              До 01.04.2019 

5.3. Забезпечити     участь  команди   у районному турнірі юних біологів. 

                                                                                                                 02.04.2019 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом  А.І.Бєляєву . 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                       О. ПЕТРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


