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олімпіаді «Крок до знань» у 2020/2021 навчальному році 

 

Другий етап (фінальний, дистанційний) проводиться у 

форматі відео демонстрації захисту власного проєкту, згідно 

обраної базової дисципліни на відбірковому етапі. До другого 

(фінального) етапу допускають учасники, які на І 

(відбірковому) етапі набрали 70 і більше балів під час 

виконання тестових завдань за базових дисциплін.  

Учасникам фінального етапу необхідно зробити відео-

запис захисту будь-якого експерименту, дослідження, 

спостереження (науки природничо-математичного циклу, 

технічні науки) або інформаційного сюжету, який розповідає 

про історію, сьогодення суспільства, громади, школи та інше 

(мова, література) і після обробки відеозапису, розмістивши 

його на популярному відеохостингу Youtube, надіслати лише 

посилання на дане відео на електронну пошту Олімпіади – 

steptoknowledge@nenc.gov.ua до 20 квітня 2021 року. Не 

забудьте до відео вказати базову дисципліну та паралель за 

якою проходили тестування. Для учасників, які тестувалися з 

англійської мови – на відео обов’язковим є англомовне 

мовлення.  

Технічно це виглядає наступним чином: за допомогою 

смартфону, відеокамери або веб-камери, використовуючи 

екран монітору чи мультимедійний проєктор для 

транслювання відеопрезентаційного матеріалу (постеру, 

презентації), здійснюється відеозапис. Конкурсанти 

знаходяться перед камерою і розповідають про власні 

проєкти. Тривалість відео – не більше 7 хвилин.  

Безпосередня присутність учасника на відео обов’язкова.  

Щоб ознайомитись з тим, яким чином практично 

повинен виглядати відео захист, перейдіть на сторінку 

інтернет-олімпіади на Фейсбук і прокручуючи сторінку вниз, 

перегляньте відеозаписи минулого року. 

Оцінювання проводиться з 22 по 26 квітня 2021 року у 

два етапи:  
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• закрите оцінювання (суддівською комісією);  

• відкрите оцінювання (в соціальній мережі Facebook на 

офіційній сторінці Олімпіади).  

Регламент проведення фінального етапу 

Після оприлюднення наказу по НЕНЦ «Про підсумки І 

етапу (відбіркового) етапу Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«Крок до знань» у 2020/2021 навчальному році, розпочнеться 

розміщення посилань на відео захист на сторінці у Фейсбук, 

по мірі їх надходження. Дані посилання зразу будуть доступні 

для виявлення уподобань і лайків. Після 20 квітня посилання 

на відео захист не приймаються. Упродовж 22-26 квітня 

проводитиметься підрахунок уподобань та сумування з 

балами закритого оцінювання. 

Загальний сумарний бал включатиме: 

- оцінювання за виконання тестового завдання з базової 

дисципліни; 

- оцінювання відео захистів суддівською колегією (закрите 

оцінювання); 

- кількість позитивних лайків, отриманих від уподобань за 

даний проект. 

Переможці і призери по базових дисциплінах і паралелях 

визначатимуться по завершенні оцінювання. Відповідно до 

цього буде виданий наказ по НЕНЦ «Про підсумки 

проведення ІІ (фінального) етапу Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «Крок до знань» у 2020/2021 навчальному році. 


