
 

Положення  

про проведення Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань» 

у 2021/2022 навчальному році 

 

І. Загальні умови 

 Дане Положення про проведення Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до 

знань» (далі - Положення) розглядає умови та правила, визначає порядок організації 

і проведення Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань» у 2021/2022 

навчальному році (далі - Олімпіада).  

 Олімпіада проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритою для учнів 

та вихованців закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної 

освіти віком від 8 до 17 років (3 - 11 класи). 

 Мета Олімпіади: виявлення та розвиток творчих здібностей учнів, підвищення 

зацікавленості до навчання, створення умов для інтелектуального розвитку, 

підтримки обдарованих дітей, зокрема сприяння у професійній орієнтації та 

продовженні навчання учнів; пропагування наукових знань, об’єднання талановитої 

молоді України. 

 Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти 

і науки України (далі - НЕНЦ МОН України). 

 Інформація про проведення Олімпіади розміщується на сайті НЕНЦ МОН 

України на сторінці «Крок до знань», а також на офіційній сторінці Олімпіади в 

соціальній мережі Facebook – https://www.facebook.com/steptoknowledge. 

 Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Олімпіади, роботу 

організаційного комітету та журі не допускається. 

 

ІІ. Умови участі 

 До участі запрошуються учні та вихованці закладів загальної середньої, 

професійно-технічної та позашкільної освіти віком від 8 до 17 років (3 - 11 класи) 

(далі - учасники). 

Для участі в Олімпіаді необхідно зареєструватись на сторінці Олімпіади «Крок 

до знань» за посиланням: форма реєстрації до 31 грудня 2021 року. Процес реєстрації 

включає заповнення особистої інформації про учасника та прикріплення квитанції 

(формат: *.jpg, *.jpeg) про сплату організаційного внеску за участь в заході (в 

документі обов’язково вказати призначення платежу – «Благодійний внесок»). 

Реєстрація заявок на участь проходить лише в електронному вигляді, за вище 

наведеним інтерактивним посиланням (форма реєстрації). Заявка підтверджується 

після перевірки квитанції щодо сплати організаційного внеску. 

 Упродовж проведення Олімпіади оргкомітет і журі працюють персонально з 

кожним учасником. Тому в реєстраційній формі учасник вказує персональну 

електронну адресу для процесу ідентифікації одного учасника в системі. Не 

допускається реєстрація декількох учасників з однаковою електронною адресою. 

Електронні поштові скриньки, які вказані в формі під час реєстрації, повинні буди 

актуальними. 

 Реєстрація на участь в Олімпіаді передбачає погодження з наведеними в 

Положенні умовами та правилами. Заміна зареєстрованого учасника під час 

проведення Олімпіади на іншого – не допускається. 

https://nenc.gov.ua/?page_id=2850
https://www.facebook.com/steptoknowledge
https://nenc.gov.ua/?page_id=2850
https://nenc.gov.ua/?page_id=2850
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNSOaImUNlhcpk8qvAYX8betbTTxlWt0PMs4Ape2-bbPtljA/viewform?gxids=7628
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 Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 Реєстрація відкрита з 13 вересня 2021 року. 

 

ІІІ. Фінансові питання участі в Олімпіаді 

 Участь в Олімпіаді – платна. Вартість участі в Олімпіаді складає 50 (п’ятдесят) 

гривень за виконання одним учасником тестових завдань з одного предмету. Учасник 

може пройти тестування з декількох базових дисциплін, додатково сплативши 

відповідну суму коштів.  

 Під час реєстрації необхідно вибрати предмет (предмети), відповідну паралель 

закладу загальної середньої освіти (наприклад: біологія, 7 клас) і прикріпити файл 

документу (документів) у форматі *.jpg, *.jpeg, попередньо сплативши 

організаційний внесок. 

 Організаційний внесок перераховується на рахунок Всеукраїнського 

благодійного фонду «Паросток»: р/р UA663003460000026008017130501, АТ «Альфа-

Банк», ЄДРПОУ 21656398, з поміткою: призначення платежу «Благодійний внесок, 

ПІБ учасника». 

 В графі «Призначення платежу» обов’язково повинно бути вказане повністю 

прізвище, ім’я та по-батькові учасника, за якого сплачується внесок (наприклад: 

«Благодійний внесок, Петренко Петро Петрович»). 

 Організатори не несуть відповідальності за будь-які наслідки неотримання 

організаційного внеску учасника внаслідок його втрати чи затримки банківською 

установою. 

 

IV. Порядок проведення Олімпіади 

 Олімпіада проводиться у два етапи: 

I етап – відбірковий (заочний, онлайн); 

II етап – фінальний (дистанційний). 

  

 Перший відбірковий етап (заочний, онлайн) проводиться з 15 по 26 лютого 

2022 у формі онлайн тестування в системі проходження тестових завдань Олімпіади 

з базових дисциплін. 

 До початку проведення І етапу, учасники які вчасно зареєструвалися і 

сплатили організаційний внесок отримають інструкції по користуванню системою 

проходження тестових завдань Олімпіади та код доступу до тестів на адресу 

електронної пошти, вказану під час реєстрації. 

 Електронні поштові скриньки, які вказані в формі під час реєстрації, повинні 

бути актуальними. Не допускається використання однакової електронної поштової 

скриньки двома і більше учасниками. 

 Тестування проводиться відповідно програм для закладів загальної середньої 

освіти та програм роботи творчих учнівських об’єднань для закладів позашкільної 

освіти, за такими дисциплінами: 

• англійська мова (6 - 11 класи); 

• біологія (6 - 11 класи); 
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• географія (6 - 11 класи); 

• екологія (10 - 11 класи); 

• інформатика (8 - 11 класи); 

• історія України (7 - 11 класи); 

• математика (8 - 11 класи); 

• я досліджую світ (для учнів 3 - 5 класів); 

• українська література (6 - 11 класи); 

• українська мова (6 - 11 класи); 

• фізика (8 - 11 класи); 

• хімія (8 - 11 класи). 

 Питання розділені на 3 рівні відповідно до їхньої складності (перший - 

найлегший). 

 За правильну відповідь на питання І рівня учасник отримує 1 бал, ІІ рівня - 4 

бали, ІІІ рівня - 9 балів. 

 Після натискання кнопки «Розпочати тестування» в системі проходження 

тестових завдань Олімпіади, учаснику надається 1 година 30 хвилин на проходження 

тестування по вибраній базовій дисципліні. Зараховуються тільки той результат, що 

був виконаний вчасно. Після вказаного часу проходження тестування буде 

неможливе. З метою уникнення накладок при проходженні тестів з декількох базових 

дисциплін, тестові завдання з різних предметів проводитимуться в різні дні, 

відповідно до графіку тестування. Результати участі в першому етапі підраховуються 

системою автоматично. 

 За результатами тестування, учасники, які отримали від 70 до 100 балів по 

кожній окремій навчальній категорії (предмету, класу), проходять до другого етапу. 

Бали, отримані учасником у І етапі Олімпіади, враховуються при оцінюванні робіт 

фінального етапу. 

  

 Другий етап (фінальний, дистанційний) проводиться у форматі відео-

демонстрації захисту власного проекту згідно обраної категорії на відбірковому етапі 

з 22 по 26 березня 2022 року. Учасникам фінального етапу необхідно зробити відео-

запис захисту власного проєкту, розмістивши його на популярному відеохостингу 

Youtube, і надіслати активне посилання на дане відео до 15 березня 2022 року на 

електронну пошту Олімпіади – steptoknowledge@nenc.gov.ua. Безпосередня 

присутність учасника на відео обов’язкова. Проєкт повинен мати пряме або 

опосередковане відношення до вибраної базової дисципліни. 

 Оцінювання проводиться у два етапи: 

• закрите оцінювання (суддівською комісією); 

• відкрите оцінювання (в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці 

Олімпіади). 

 Порядок участі у фінальному етапі буде розміщений після проведення І етапу. 

Підсумкові результати проведення І (відбіркового) та ІІ (фінального) етапів 

Олімпіади затверджуються наказами НЕНЦ МОН України на підставі протоколів 

mailto:steptoknowledge@nenc.gov.ua
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оцінювання і оприлюднюються на офіційному сайті Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, на сторінці «Крок до знань» та на 

офіційній сторінці Олімпіади в соціальній мережі Facebook – 

https://www.facebook.com/steptoknowledge.  

Протоколи журі, щодо оцінювання результатів І і ІІ етапів Олімпіади, не 

оприлюднюються. 

 

V. Визначення і нагородження переможців Олімпіади 

 Переможці фінального етапу Олімпіади визначаються журі в кожній віковій 

категорії за окремими предметами відповідно до кількості набраних ними балів. 

 Переможцями у кожній категорії (дисципліні) Олімпіади є учасники, які набрав 

найбільшу кількість балів. У разі рівної кількості балів переможцем у категорії 

Олімпіади є учасник, який набрав більше балів за представлення проєкту. 

 Призерами в категорії (дисципліні) Олімпіади є учасники, які за кількістю 

набраних балів посіли друге та третє місця відповідно. 

 Всі учасники отримують електронний варіант диплому учасника Олімпіади 

шляхом розсилки на персональні електронні адреси. 

 Переможці в категоріях Олімпіади нагороджуються електронними дипломами 

І ступеня. Призери в категоріях Олімпіади нагороджуються електронними 

дипломами ІІ та ІІІ ступенів відповідно. Учасники ІІ етапу, які не ввійшли до складу 

переможців і призерів Олімпіади отримують дипломи фіналіста. 

https://nenc.gov.ua/?page_id=2850

