
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 

м. Луцьк № 

Про підсумки XIX обласного 
турніру юних біологів 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 
12 жовтня 2020 року № 293 «Про проведення XIX обласного турніру юних 
хіміків» 17 жовтня 2020 року комунальною установою «Волинська обласна 
Мала академія наук» в онлайн-режимі проведено XIX обласний турнір юних 
біологів. 

У турнірі взяли участь 14 команд з наукових товариств учнів області. 
Журі відзначило високий рівень підготовки учасників команд Волинського 

наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради, міста Луцька та Луцького 
району. 

Ґрунтовну підготовку запропонованих задач, глибокі знання в різних 
галузях біології, вміння аргументовано вести полеміку продемонстрували 
учасники: Котюк Марія, учениця 10 класу комунального закладу «Луцька 
гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 
Дацюк Максим, учень 10 класу опорного навчального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
гімназія»; Приходько Софія, учениця 11 класу Волинського наукового ліцею-
інтернату Волинської обласної ради. 

На підставі спільного рішення журі та оргкомітету XIX обласного турніру 
юних біологів 

НАКАЗУЮ: 

1-. Визнати переможцями XIX обласного турніру юних біологів та 
нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації команди 
(додаток 1). • 

2. Нагородити грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації 
переможців індивідуального рейтингу XIX обласного турніру юних біологів 
(додаток 2). 

3. Оголосити подяку начальника управління освіти і науки 
облдержадміністрації за підготовку команд-переможців XIX обласного турніру 
юних біологів керівникам команд (додаток 3). 

4. Начальникам управлінь освіти виконкомів міських (міст обласного 
значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій, головам об'єднаних 
територіальних громад, керівникам ліцеїв обласного підпорядкування 



проаналізувати результати виступів учасників XIX обласного турніру юних 
біологів, вжити заходів щодо популяризації турнірного руху. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-
начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти 
і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 

Начальник Людмила ПЛАХОТНА 

Лариса Роговська 727 151 
Ольга Дух 711 693 



Додаток 1 
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

Переможці 
XIX обласного турніру юних біологів 

(командний рейтинг) 

I місце -команда Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської 
обласної ради у складі: 

1. Артемюк Світлани, учениці 10 класу; 
2. Приходько Софії, учениці 11 класу; 
3. Сасовського Назара, учня 11 класу; 
4. Шапілової Катерини, учениці 10 класу; 
5. Шевчук Софії, учениці 11 класу. 

Керівник - Баран Віктор Миколайович, учитель біології Волинського 
наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради. 

II місце - команда м. Луцька у складі: 
1. Крупської Поліни, учениці 11 класу комунального закладу «Луцька 

гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 
2. Кіричука Андрія, учня 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія 

№21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 
3. Юхимчук Анастасії, учениці 11 класу комунального закладу «Луцька 

гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 
4. Котюк Марії, учениці 10 класу комунального закладу «Луцька гімназія 

№21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 
5. Мельник Соломії, учениці 10 класу комунального закладу «Луцька 

гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області». 
Керівники: Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального 

закладу «Луцька гімназія №21 імені Михайла'Кравчука Луцької міської ради 
Волинської області»; 

Котюк Оксана Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 
«Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської 
області». 

II місЦе - команда Локачинського району у складі: 
1. Дацюка Максима, учня 10 класу опорного навчального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія»; 

2. Лещук Юлії, учениці 11 класу опорного навчального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія»; 



3. Тимчук Анастасії, учениці 10 класу опорного навчального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 
І-III ступенів-гімназія»; 

4. Юхимюк Яни, учениці 11 класу опорного навчального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 
1-ІII ступенів-гімназія»; 

5. Ящука Віталія, учня 11 класу опорного навчального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія». 

Керівник - Барабошко Світлана Анатоліївна, вчитель біології опорного 
навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська 
загальноосвітня школа І-III ступенів-гімназія». 

III місце - збірна команда Луцького району у складі: 
1. Караляш Дарини, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с. Чаруків Луцького району Волинської області; 
2. Новак Дарини, учениці 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с. Боратин Луцького району Волинської області; 
3. Гись Ірини, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с. Радомишль Луцького району Волинської області; 
4. Хотинського Владислава, учня 10 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей с.Забороль Заборольської сільської ради»; 
5. Лайтер Ярини, учениці 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с. Піддубці Луцького району Волинської області; 
Керівник - Супрунець Анна Михайлівна, вчитель біології, природознавства 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Піддубці Луцького району Волинської 
області, керівник ММО вчителів природничого циклу Луцького району. 

III місце - команда Волинського обласного ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у складі: 

1. Абрамович Олени, учениці 11 класу; 
2. Мельника Данила, учня 11 класу; 
3. Некротюка Максима, учня 11 класу; 
4. Козька Артура, учня 11 класу. 
Керівники: Кривич Олена Сергіївна, Мирончук Іванна Валентинівна, 

вчителі біології Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. 

III місце - команда Іваничівського району у складі: 
1. Бучко Анастасії, учениці 10 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

2. Кицюк Вікторії, учениці 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 



3. Новосада Дмитра, учня 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

4. Черкасової Олесі, учениці 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

5. Шкарадюк Діани, учениці 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

6. Керівники: Сидорук Галина Євгенівна, вчитель біології 
комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 
Іваничівської селищної ради Волинської області». 

Керівник - Пархомук Людмила Миколаївна, вчитель біології 
комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 
Іваничівської селищної ради Волинської області». 



Додаток 1 
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

Список переможців 
індивідуального рейтингу 

XIX обласного турніру юних біологів 

I місце: 
Котюк Марія, учениця 10 класу комунального закладу «Луцька гімназія 

№21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 

II місце: 
Дацюк Максим, учень 10 опорного навчального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
гімназія»; 

Приходько Софія, учениця 11 класу Волинського наукового ліцею-
інтернату Волинської обласної ради; 

III місце: 
Лайтер Ярина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с. Піддубці Луцького району Волинської області; 
Мельник Соломія, учениця 10 класу комунального закладу «Луцька 

гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»; 
Шкарадюк Діана, учениця 10 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

Юхимюк Яна, учениця 11 класу опорного навчального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія». 



Додаток 1 
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

Список керівників команд-переможців 
XIX обласного турніру юних біологів, 

яким оголошується подяка начальника управління освіти і 
науки облдержадміністрації 

1. Барабошко Світлана Анатоліївна, вчитель біології опорного 
навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»; 

2. Баран Віктор Миколайович, учитель біології Волинського наукового 
ліцею-інтернату Волинської обласної ради; 

3. Котюк Оксана Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 
«Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 
Волинської області»; 

4. Кривич Олена Сергіївна, вчитель біології Волинського обласного 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної 
Сотні; 

5. Мирончук Іванна Валентинівна, вчитель біології Волинського 
обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 
Небесної Сотні; 

6. Пархомук Людмила Миколаївна," вчитель біології комунального 
закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської 
селищної ради Волинської області». 

7. Сидорук Галина Свгенівна, вчитель біології комунального закладу 
загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної 
ради Волинської області». 

8. Супрунець Анна Михайлівна, вчитель біології, природознавства 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Піддубці Луцького району 
Волинської області, керівник ММО вчителів природничого циклу Луцького 
району; 

• 9. Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального закладу 
«Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 
Волинської області». 


