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Директорам позашкільних 
навчальних закладів
Директорам загальноосвітніх 
навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади «Крок до знань 
2016»

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  на  2015  р.,  підписаного  Міністерством  освіти  і  науки  України,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
оголошує  про  проведення  Всеукраїнської  інтернет-олімпіади  «Крок до  знань
2016» (далі – Олімпіада).

До участі в Олімпіаді запрошуються учні загальноосвітніх, професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 7 до 18 років включно
(2-11 класи) (далі – Учасники). 

Для участі у Олімпіаді необхідно до 25 січня 2016 р. зареєструватись на
сайті олімпіади  https://nenc.gov.ua/?page_id=2850 (процес реєстрації  включає
заповнення інформації про Учасника та сплати організаційного внеску за участь
в заході). Реєстрація проходить лише в електронному вигляді!

Квитанція  про  сплату  організаційного  внеску  надсилається  лише  в
електронному  вигляді  при  реєстрації  за  посиланням https://nenc.gov.ua/?
page_id=2850

Олімпіада проводиться в 2 етапи. 
Перший  (відбірковий)  етап  проводиться  у  формі  онлайн  тестування

Учасників Олімпіади.
Тестування  проводиться  відповідно  до  державних  навчальних  програм

для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  програм  роботи  творчих
учнівських об’єднань для позашкільних навчальних закладів, а саме:

- з природознавства (для учнів 2-3 класів);
- для  учнів  8  -  11  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з

наступних предметів: англійської мови, біології, географії, всесвітньої
історії,  світової  літератури,  історії  України,  математики,  української
літератури, української мови, фізики, хімії, інформатики. 

За результатами тестування, Учасники, що отримали від  65 до 100 балів
по кожному напряму, проходять до другого етапу.
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В  другому  (фінальному)  етапі  кожен  Учасник  представлятиме  свій
науковий  проект.  Презентація  буде  проходити  у  форматі  відео-звернення  з
подальшою публікацією в соціальних мережах для голосування. Деталі умови
участі у другому етапі (фінальному) будуть розміщені після проведення І етапу.

Адреса оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний
еколого-натуралістичний центр. Для довідок: тел. (044) 430-02-60, 430-04-91.

Координатор  проекту:  Нестюк  Анна  Олегівна,  методист  НЕНЦ  (тел.
моб.: )

Додаток: на 2 арк.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький



Додаток до листа
НЕНЦ МОН України
від 22.10.2015 р. № 202

Умови та правила проведення Всеукраїнської інтернет-олімпіади
«Крок до знань 2016»

1. Участь  у  Всеукраїнській  інтернет-олімпіаді  «Крок до  знань 2016» (далі  –
Олімпіада)  передбачає  погодження  з  нижченаведеними  Умовами  та
правилами.

2. Мета  Олімпіади:  виявлення  та  розвиток  творчих  здібностей  учнів,
підвищення  зацікавленості  до  вивчення  основ  наук,  створення  умов  для
інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих дітей, зокрема сприяння
учням  у  професійній  орієнтації  та  продовженні  навчання;  пропаганда
наукових знань, об’єднання талановитої молоді України.

3. Умови участі у Олімпіаді.
3.1.До  участі  в  Олімпіаді  запрошуються  учні  загальноосвітніх,  професійно-

технічних  і  позашкільних  навчальних  закладів  віком  від  7  до  18  років
включно (2-11 класи) (далі – Учасники). 

3.2. Для участі у Олімпіаді необхідно до 25 січня 2016 р. зареєструватись на
сайті  Олімпіади  https://nenc.gov.ua/?page_id=2850 (процес  реєстрації
включає  заповнення  інформації  про  Учасника  та  оплати  організаційного
внеску за участь в заході). 

3.3.Реєстрація буде відкрита для Учасників з 26 жовтня 2015р.
3.4.Оплата участі в Олімпіаді.

3.4.1. Вартість  участі  в  Олімпіаді  складає  30  (тридцять) гривень  за
виконання  1-м  (одним) учасником  творчих  завдань  з  одного
предмету:  для  учнів  8  -  11  класів  загальноосвітніх  навчальних
закладів  з  наступних  предметів:  англійської  мови,  біології,
географії,  всесвітньої  історії,  світової  літератури,  історії  України,
математики, української літератури, української мови, фізики, хімії,
інформатики, а також природознавство (для учнів 2-3 класів).

3.4.2. Організаційний внесок перераховується на рахунок Всеукраїнського
благодійного фонду «Паросток»: №26004000016923, МФО 300023,
ЄДРПОУ 21656398 (з поміткою: призначення платежу «Благодійний
внесок»).

3.4.3. В графі «Призначення платежу» обов'язково повинно бути вказане
iм'я  та  прiзвище  Учасника,  за  якого  сплачується  організаційний
внесок.

3.4.4. Організатори  не  несуть  відповідальності  за  будь-які  наслідки
неотримання  організаційного  внеску  Учасника  внаслідок  його
втрати чи затримки банківською установою.

3.5.Олімпіада проводиться в 2 етапи. 
3.6.Перший (відбірковий, заочний) етап 

3.6.1. Термін проведення: з 8 по 14 лютого 2016 р.
3.6.2. До початку проведення І етапу, учасники які вчасно зареєструвалися

і сплатили оргвнесок отримають інструкції по користуванню сайтом
Олімпіади та код доступу до тестів на адресу електронної пошти,
вказану під час реєстрації. 



3.6.3. Проводиться у формі онлайн тестування на сайті Олімпіади.
3.6.4. Тестування проводиться з природознавства (для учнів 2-3 класів),

для  учнів  8  -  11  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з
наступних  предметів:  англійської  мови,  біології,  географії,
всесвітньої історії, світової літератури, історії України, математики,
української  літератури,  української  мови,  фізики,  хімії,
інформатики.

3.6.5. Питання  розділені  на  3  рівня  відповідно  до  їхньої  складності
(перший – найлегший). 

3.6.6. За правильну відповідь на питання І рівня учасник отримує 1 бал, ІІ
рівня – 3 бали, ІІІ рівня – 10 балів.

3.6.7. Після  натискання  кнопки  «Розпочати  тестування»  на  сайті
Олімпіади, учаснику надається 1 година 30 хвилин на проходження
тестування  по  вибраній  навчальній  дисципліні  (для  його
проходження).  Зараховуються  тільки  ті  відповіді,  що були надані
вчасно.

3.6.8. За результатами тестування, учасники, які отримали від 65 до 100
балів по кожній навчальній дисципліні (предмету, класу) , проходять
до другого етапу.

3.7.Другий етап (фінальний):
3.7.1. Проводиться у форматі відео-звернення з подальшою публікацією в

соціальних мережах.
3.7.2. Умови участі у другому етапі (фінальному) будуть розміщені після

проведення І етапу.
4. Визначення і нагородження переможців Олімпіади

4.1.Переможці Олімпіади визначаються журі в кожній віковій категорії  за
предметами окремо за загальною кількістю набраних ними балів. 

4.2.Переможцем  у  кожній  категорії  Олімпіади  є  учасник,  який  набрав
найбільшу кількість балів. У разі рівної кількості балів переможцем у
категорії  Олімпіади  є  учасник,  який  набрав  більше  балів  за
представлення проекту.

4.3.Призерами в категорії Олімпіади є учасники, які за кількістю набраних
балів посіли друге та третє місця.

4.4.Всі учасники отримають диплом учасника Олімпіади. 
4.5.Переможці  в  категоріях  Олімпіади  нагороджуються:  дипломами  І

ступеня.  Призери  в  категоріях  Олімпіади  нагороджуються  дипломами
відповідних ступенів.


