
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

Всеукраїнської учнівської олімпіади «Біологія – наука майбутнього» 

у 2020-2021 навчальному році 

 

 До участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді «Біологія – наука майбутнього» 

допускаються учні 8-11 класів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 

закладів, які повністю пройшли обов’язкову реєстрацію на офіційному сайті ННЦ «Інститут 

біології та медицини».  

 

І (перший) тур – відбірковий (дистанційний) 

Дата проведення – 3 квітня.  

2 квітня на електронні адреси учасників будуть надіслані посилання на онлайн-платформу, 

на якій буде здійснено викладення завдань І туру олімпіади. 

Доступ до завдань буде відкрито 3 квітня об 11:00. 

Програма І (першого) відбіркового туру олімпіади: тести групи А, тести групи Б (див. 

Приклади завдань). 

Час на виконання завдань: 11:00 – 13:30 (о 13:30 доступ до онлайн-платформи буде 

закрито). 

Підведення підсумків: 5 квітня. 

Оприлюднення результатів та відповідей на завдання І (першого) відбіркового туру на 

офіційному сайті ННЦ «Інститут біології та медицини»: 6 квітня. 

 

До участі у ІІ турі Олімпіади будуть допущені переможці І туру - учасники, які набрали 

не менше 50% від максимально можливої кількості балів у І відбірковому турі. 

 

ІІ (другий) тур – теоретичний (дистанційний) 

 

УВАГА!!! ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІНЕНО! 

 

Дата проведення – 10 квітня. 11 КВІТНЯ 

9 квітня на електронні адреси учасників будуть надіслані посилання на онлайн-платформу, 

на якій буде здійснено викладення завдань ІІ туру олімпіади. 

Доступ до завдань буде відкрито 10 квітня 11 КВІТНЯ об 14:00. 

Програма ІІ (другого) теоретичного туру олімпіади: тести групи В (див. Приклади 

завдань). 

Час на виконання завдань: 11:00 – 13:30 (о 13:30 доступ до онлайн-платформи буде 

закрито). 14:00 – 16.30 ( о 16.30 доступ до онлайн платформ буде закрито).  

Підведення підсумків: 12 квітня. 

Оприлюднення результатів та відповідей на завдання ІІ (другого) теоретичного туру на 

офіційному сайті ННЦ «Інститут біології та медицини»: 13 квітня. 

 

До участі у ІІІ турі Олімпіади будуть допущені переможці ІІ туру - учасники, які 

набрали не менше 50% від максимально можливої кількості балів у ІІ теоретичному 

турі. 



 

ІІІ (третій) тур – практичний (дистанційний) 

Дата проведення – 24 квітня.  

23 квітня на електронні адреси учасників будуть надіслані посилання на онлайн-платформи, 

на яких буде здійснено викладення завдань ІІІ туру олімпіади. 

Доступ до завдань буде відкрито 24 квітня об 11:00. 

Час на виконання завдань:  

Практичне завдання №1: 11:00 – 11:50 (об 11:50 доступ до завдання буде закрито); 

Практичне завдання №2: 12:00 – 12:50 (о 12:50 доступ до завдання буде закрито); 

Практичне завдання №3: 13:00 – 13:50 (о 13:50 доступ до завдання буде закрито). 

Підведення підсумків: 26 квітня. 

Оприлюднення результатів та відповідей на завдання ІІІ практичного туру на 

офіційному сайті ННЦ «Інститут біології та медицини»: 27 квітня. 

 

Переможців Олімпіади визначають серед учасників ІІІ туру, які набрали не менше 50% від 

максимально можливої кількості балів при виконанні завдань даного туру з орієнтовним 

розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. Решті учасників вручаються дипломи учасника.  

 

Переможці Олімпіади – учні 11 класу, які зайняли перші 6 місць за результатами ІІІ 

практичного туру, отримують грантову підтримку від ТОВ "Фармацевтичний завод 

"БІОФАРМА" на перший рік навчання при вступі до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на спеціальності 091 «Біологія», 102 «Хімія», 

222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 


