
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc  @  nenc  .  gov  .  ua

«___» червня 2017 р. № _____
На № ________ від _______________

Директору НЕНЦ,
доктору педагогічних наук,
професору
Вербицькому В. В.

Доповідна записка про проведення
Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань - 2017»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня
2016  року  № 1626  «Про  затвердження  плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» та
листа МОН № 219 від 11 листопада 2016 року «Про проведення Всеукраїнської
інтернет-олімпіади «Крок до знань – 2017» з листопада 2016 року по червень
2017 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді
проводилась Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань – 2017».

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.

Організатор  заходу:  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Для участі в заході учасникам необхідно було попередньо зареєструватись
та оплатити організаційний внесок за участь (в розмірі 30 грн).

Учасниками  стали  учні  загальноосвітніх,  професійно-технічних  і
позашкільних навчальних закладів віком від 8 до 18 років включно (3-11 класи).

Олімпіада проводилась у два етапи:
 перший  (відбірковий)  етап  проводився  у  формі  онлайн  тестування

учасників Олімпіади;
 другий (фінальний) етап проводився у вигляді відео-презентації власних

наукових  проектів  кожного  учасника,  з  подальшою  публікацією  в
соціальних мережах для відкритого голосування.
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Тестування  проводилися  з  природознавства  (для  учнів  3-4  класів),
англійської мови, біології, географії, інформатики, історії України, математики,
української  літератури,  української  мови,  фізики,  хімії  для  учнів  8-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.

У І  етапі  Олімпіади прийняли участь  319 учнів  із  18 регіонів  України
(Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької,  Запорізької,  Київської,
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької
областей та м. Києва):

3 клас - 18 учасників;
4 клас - 19 учасників;
5 клас - 1 учасник;
6 клас - 52 учасника;
7 клас - 53 учасника;
8 клас - 55 учасників;
9 клас - 45 учасників;
10 клас - 35 учасників;
11 клас - 41 учасників.
Всіх  зареєтрованих  нагородили  дипломом  учасника  (електронного

зразка).
Відповідно  до  Умов  та  правил  проведення  Всеукраїнської  інтернет-

олімпіади «Крок до знань 2017» за підсумками І етапу до участі у ІІ етапі були
допущені учасники, які набрали не менше 70 балів за результатами тестування.
Всього 151 учасник.

З  метою  проведення  другого  етапу  та  експертного  аналізу  надісланих
проектів  було  створено  суддівську  комісію,  в  складі  висококваліфікованих
викладачів вищих навчальних закладів та провідних вчених науково-дослідних
інститутів НАН України. Головними критеріями оцінювання робіт були: 

 відповідність вимогам оформлення та подання інформації;
 аргументованість вибору теми роботи;
 унікальність роботи;
 можливість практичного застосування;
 презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу;
 характеристики  презентації:  правильність,  логічність,  обґрунтованість,

цілісність;
 обґрунтованість висновків, їх відповідність темі проекту.

Оцінювання робіт в другому етапі проводилось у два етапи:
 Закрите оцінювання – оцінювання робіт учасників суддівською комісією.

Максимальна кількість балів – 80 балів.
 Відкрите  оцінювання  –  публічний  захист  робіт  шляхом  оцінювання  в

соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці конкурсу. Максимальна
кількість балів – 20 балів.
Максимальну кількість балів, яку міг набрати учасник в підсумку – 100

балів.



За  підсумками  проведення  Олімпіади  було  нагороджено  9  переможців
дипломами І  ступеня,  23  призери  –  ІІ  ступеня  та  25  призерів  дипломом ІІІ
ступеня, відповідно по категоріях.

Відповідно Умов та правил проведення Всеукраїнської інтернет-олімпіади
«Крок до знань 2017» проект, який набрав найбільше вподобань за підсумками
відкритого оцінювання нагороджено спеціальним дипломом учасника:

1. Тюжина  Сергія  Олександровича,  учня  11  класу  ДНЗ  «Гадяцьке  вище
професійне  аграрне  училище»  Полтавської  області.  Керівник  -
Бондаренко Тетяна Анатоліївна, вчитель фізики, викладач вищої категорії,
викладач-методист (261 «лайк»).

Відповідно до листа  Міністерства  освіти  і  науки  України від  5  травня
2017 року № 3-338 «Про проведення Всеукраїнського збору лідерів дитячого
екологічного парламенту» та наказу НЕНЦ МОН України № 42 від 12 травня
2017 року «Про підсумки Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань –
2017» учні 6-11 класів, переможці та призери, котрі набрали від 85 до 100 балів
під час другого етапу Олімпіади були запрошені для участі у Зборі переможців
Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань 2017».

Збір переможців Олімпіади відбувся в період з 12 по 15 червня 2017 року
в  рамках  збору  лідерів  Всеукраїнської  дитячої  спілки  «Дитячий  екологічний
парламент» та юнацьких секцій охорони природи. Участь прийняли 17 учнів з
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Полтавської, Сумської та
Чернівецької областей.

12 червня відбулося урочисте відкриття заходу. Учасників заходу вітала
екологічна агітбригада «Вітаміни» Боярського навчально-виховного комплексу
«Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Києво-Святошинського
району Київської області – переможець ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Земля –
наш  спільний  дім».  Привітали  присутніх  народний  депутат  Верховної  Ради
України ІІІ скликання, голова УЕА «Зелений світ» Самойленко Ю. І., директор
Національного  еколого-натуралістичного  центру,  доктор  педагогічних  наук
Вербицький В. В.

Не  звертаючи  уваги  на  літній  відпочинок  своїх  однолітків,  учасники
слідували  активній  програмі  збору.  Стали  учасниками  круглого  столу
«Екологічна  робота  осередків  та  юнацьких  секцій  охорони  природи»
Всеукраїнської  дитячої  спілки  «Дитячий  екологічний  парламент»,  де  юні
парламентарі доповідали про природоохоронну роботу регіональних осередків
ДЕП, юнацьких секцій охорони природи, ділились та обмінювались досвідом.
Цікавим  інформаційним  наповненням  став  майстер-клас  від  Комендантова
Володимира  Федоровича,  завідуючого  відділом  біології  НЕНЦ.  Активно
провели  час  за  еколого-патріотичною  грою  «Паросток»,  прогулялись
пейзажною  алеєю  українського  парку  сучасної  скульптури  та  інсталяції  з
цікавими арт-об’єктами,  на власні  очі  переконались у величі  та  унікальності
головної  спортивної  арени  України  –  Національного  спортивного  комплексу
«Олімпійський»,  відвідали  найцікавіші  місця  м. Києва,  побували  в
Національному  музеї  історії  України  та  переглянули  оперету  «За  двома
зайцями»  в  Київському  Національному  Академічному  театрі  оперети.  На



майстер-класі «Частинку дитячого тепла – захисникам держави» юннати своїми
руками виготовляли подарунки воїнам АТО.

Для керівників  делегацій був організований круглий стіл  «Молодіжний
громадянський екологічний рух – вимога освіти сталого розвитку». Педагоги
разом з Мельниковою Оленою Володимирівною – головою ГО екологічний клуб
«Еремурус» обговорили питання, що стосуються змістовної роботи в сучасних
громадських  екологічних  організаціях,  традиційних  та  новітніх  творчих
учнівських  об’єднаннях  та  необхідність  і  шляхи  переформування  дитячої
екологічної громадської організації в дорослу на прикладі «Еремурусу».

Також для  керівників  делегацій  був  організований  науковий  пікнік,  де
Карамушка  Віктор  Іванович,  завідуючий  кафедрою  екології  Києво-
Могилянської  академії  виступив  з  темою  «Компетентісний  підхід  в  освіті
сталого розвитку».

Завершальним  моментом  збору  було  вручення  грамот  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  учасникам  за  активну
громадянську позицію та пропагування наукових знань серед однолітків, також
подяк керівникам делегацій.

Дзюбенко К. О.,
методист ІІ категорії НЕНЦ


