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Про підсумки 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«Крок до знань- 2015» 

 

 

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного

центру на 2014р., підписаного Міністерством освіти і науки України, та з метою

всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-

дослідної,  пошукової,  експериментальної  та  практичної  діяльності  учнівської

молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій у навчальних

закладах  України,  забезпечення  інтеграції  вітчизняної  освіти  і  науки  у

європейський  та  світовий  простір,  Національний  еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України з 4 лютого

по 12 травня 2015 року провів Всеукраїнську інтернет-олімпіаду «Крок до знань

2015». 

Учасниками Олімпіади стали учні загальноосвітніх, професійно-технічних

і  позашкільних  навчальних  закладів  віком  від  6  до  18  років  включно  (1-11

класи).  Тестування  проводилися  з  природознавства  (для  учнів  1-4  класів),

біології,  географії,  екології,  математики,  фізики,  інформатики  відповідно  до

державної  навчальної  програми  з  біології,  географії,   математики,  фізики,

інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 6 -11 класів,

природознавства  для  учнів  1-4  класів  та  програм  роботи  творчих  учнівських

об’єднань для позашкільних навчальних закладів.

 У І етапі Олімпіади прийняли участь 204 учня: 

2   клас – 19 учасників

3   клас – 15 учасників

4   клас – 12 учасників

5   клас – 9 учасників

6 клас – 25 учасників; 

7 клас – 15 учасників; 

8 клас – 42 учасника; 

9 клас – 25 учасників; 

10 клас – 22 учасників; 

11 клас – 20 учасників. 

 



Олімпіада проводилася в 2 етапи.

Відповідно  до  Положення  про  проведення  Олімпіади  за  підсумками  І

етапу до участі у ІІ етапі були допущені учасники, які набрали не менше 75

балів за результатами тестування. 

За підсумками проведення І та ІІ етапів Олімпіади та рішення наукового 

журі заходу  

НАКАЗУЮ: 

І. Нагородити   дипломом  всіх  учасників  Всеукраїнської  інтернет
олімпіади «Крок до знань 2015».

ІІ.  Нагородити  дипломом  ІІІ  ступеня  призерів  Всеукраїнської  інтернет
олімпіади «Крок до знань 2015» за зайняте третє місце: 

 
у категорії «Біологія»: 
1. Шевчук  Дана  Миколаївна,  учениця  10  класу,  Нововолинське  вище

професійне училище;

2. Корнієнко Катерина Сергіївна, учениця 9 класу, Івановоселищенська ЗОШ

І-ІІІ ст. Глобинського району Полтавської області;

у категорії «Географія»: 
1. Пастарєв Олексій Євгенійович, учень 8 класу, Комсомольський НВК ім.

Л.І. Бугаєвської Полтавської області;

у категорії «Математика»:
1. Німець Тимофій Олександрович, учень 9 класу, Козелецька гімназія № 1

Чернігівської області;

у категорії «Природознавство»:
1. Бессараб Юлія Олександрівна, учениця 3 класу, Середня загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4 міста Гайсина Вінницької області;

ІІ.  Нагородити  дипломом  ІІ  ступеня  призерів  Всеукраїнської
інтернетолімпіади «Крок до знань 2015» за зайняте друге місце: 

 
у категорії «Біологія»: 
1. Раков Андрій Юрійович, учень 10 класу, Піддубненська загальноосвітня

школа  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької

області;

2. Цибулевський  Станіслав  Тимофійович,  учень  9  класу,  Криворізька

загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів №126;

у категорії «Географія»: 



1. Капошко  Катерина  Сергіївна,  учениця  10  класу,  Комсомольська

гімназія імені В.О.Нижниченка Полтавської області;

у категорії «Природознавство»:
1. Скляренко  Вікторія  В’ячеславівна,  учениця  2  класу,  Луцький  НВК

"Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського";

    у категорії «Фізика»:

1. Івницький  Олексій  Андрійович,  учень  10  класу,  Комунальний  заклад

"Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді";

   

у категорії «Екологія»:
1. Шалер  Ірина  Олексіївна,  учениця  8  класу,  Чернівецкий  ліцей  №3

медичного профілю, Чернівецької міської ради;

 
ІII.  Нагородити дипломом І  ступеня переможців Всеукраїнської  інтернет
олімпіади «Крок до знань 2015» за зайняте перше місце: 
 

у категорії «Біологія»: 
1. Потапенко Роман Ігорович, учень 11 класу, Криворізька загальноосвітня

школа І - ІІІ ступенів №126;

у категорії «Географія»: 
1. Кудрявих  Владислава  Тахирівна,  11  клас,  Часовоярська

загальноосвітня  школа  1-3  ступенів  №  15  Артемівської  міськради

Донецької області;  

у категорії «Природознавство»:
1. Портяна  Поліна  Богданівна,  учениця  3  класу,  Комсомольська

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №4  з  поглибленим  вивченням

англійської мови Комсомольської міської ради Полтавської області;

     

    у категорії «Екологія»:
1. Дехтяренко  Роман  Андрійович,  учень  10  класу,  Технологічний

багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами ім. Артема Мазура.

  
 

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В.В. Вербицький 

2.  Хикжіка Аліса Вікторівна, учениця 6 класу, Комсомольська гімназія 
     імені В.О.Нижниченка Полтавської області


