
Щиро вітаємо учасників Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до 

знань» 2020-2021 навчального року та педагогів-наставників учнівської молоді. 

Дана інформація є актуальною для тих, хто безпосередньо причетний до участі 

у відбірковому етапі даного організаційно-масового заходу.  

Завершилась реєстрація. Оргкомітет з підготовки і проведення інтернет-

олімпіади зібрав повні відомості про всіх хто заявився на змагання. Зараз 

проводимо звірку з фінансовими виписками за рахунком Всеукраїнського 

благодійного фонду «Паросток». Також впродовж тижня, до початку І етапу, 

перевірятиметься функціонування електронних поштових скриньок учасників.  

Згідно зведеного списку кількість зареєстрованих на олімпіаду досягла 

майже тисячі школярів. Безумовно така велика чисельність заявників на 

змагання була неочікуваною. Зараз Оргкомітет розробляє зміни у регламенті 

проведення етапів олімпіади, про які ви будете поінформовані завчасно. 

Головним чином вони торкатимуться подовження строків проведення 

олімпіади, підготовки нагородних документів та можливо прохідного балу для 

участі у фінальному етапі. 

До тестування з базових дисциплін будуть допущені всі респонденти, які 

під час реєстрації подали достовірну інформацію про себе і сплатили 

благодійний внесок. Повний список учасників І етапу оприлюднено на сторінці 

інтернет–олімпіади «Крок до знань» сайту Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та на Facebook 

(сортування проведено за алфавітним показником ПІБ учасника). 

Під час проведення І етапу Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до 

знань» 2020-2021 навчального року, щоденно з 15 по 26 лютого включно, 

триватиме закрите онлайн тестування учнівської молоді з базових дисциплін.  

Закрите онлайн тестування передбачає: 

- направлення виключно на електронні адреси конкретних учасників, які 

забажали пройти тест з певної дисципліни, посилання на Гугл форму тестового 

завдання ще до початку проходження тестів (завдання не публікуються, 

підключення до Гугл форми не оприлюднюється);  

- якщо учасник забажав пройти тестування з декількох дисциплін, він отримає 

декілька різних посилань на Гугл форму;  

- кожного дня відбуватиметься тестування з одного предмету (базової 

дисципліни) одночасно для всіх шкільних паралелей; 

- тести відкриватимуться в другій половині доби у зручний для школярів час, не 

пов’язаний з необхідністю перебування в закладі загальної середньої освіти; 

- на виконання тестового завдання з базової дисципліни відводиться 90 хвилин 

часу (в даний часовий термін необхідно зареєструватися в Гугл формі, 

вказавши ПІБ, клас і повну назву навчального закладу, електронну адресу, 

пройти тест та відіслати результати); 

- тест повністю не відкривається на одній сторінці, тому для переходу на інший 

лист тестового завдання після відповідей на видимі поля, використовуйте внизу 

кнопку ДАЛІ; 

- тестування з базової дисципліни можна пройти лише один раз тому краще не 

поспішати і переглянути вибір відповідей повторно; 

- після завершення часу, відведеного на виконання тестового завдання, Гугл 

форма перестає бути активною; 

https://nenc.gov.ua/?page_id=2850
https://www.facebook.com/steptoknowledge


- для вдалого виконання тестового завдання необхідно мати надійний інтернет-

зв’язок. 

 Також згідно отриманих остаточних результатів формується графік 

тестування з базових дисциплін, з яким учасники інтернет-олімпіади можуть 

ознайомитись на сторінці «Крок до знань» сайту НЕНЦ. 
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