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ПРОГРАМА ТУРНІРУ 
 

Субота 22 квітня 

 

10.00 – 10.15 – реєстрація учасників турніру  (вестибюль ННЦ 

«Інститут біології та медицини»)  

            Просимо мати при собі презентацію (у форматі ppt або pptx) 

проекту  за обраною темою на флеш-накопичувачі. 

 

10.15 – 10.30 – урочисте відкриття турніру (ауд. 212) 

10.30 – 12.30 – перший етап турніру - вирішування запропонованих 

членами журі задач (ауд. 212) 

12.30 – 14.00 – майстер-клас «Гербарій - від Колумба до сьогодні» 

(ауд. 407),  

                майстер-клас  «Біохімічний родич людини» (ауд.  231). 

 

Неділя 23 квітня 

 

10.00 – 12.00 – другий етап турніру – командний захист проектів 

(ауд. 212) 

12.00 – 13.00 – майстер-клас «Розв’язуємо з нами, розв’язуємо як 

ми, розв’язуємо краще за нас». 

                     Проводиться членами журі турніру (ауд. 212) 

13.00 – 13.30 – урочисте закриття турніру, оголошення 

результатів турніру, нагородження переможців, фотосесія 

учасників (ауд. 212) 

 


