
Шановні учасники інтернет-олімпіади, педагоги-наставники, батьки!  

І етап Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань» у 2020-2021 

навчальному році розпочнеться 1 березня 2021 року, відповідно до Графіку 

проведення тестування з базових дисциплін.  

Представникам Оргкомітету з підготовки і проведення інтернет-олімпіади не 

вдалося остаточно вирішити питання з працездатністю додатку, який дозволяв 

автоматично налаштувати відповідний день та час, для проходження 

тестування з певної базової дисципліни. Тому посилання на Гугл форму, які 

були до 14 лютого попередньо надіслані на електронні поштові скриньки, не 

працюватимуть. Оргкомітет заздалегідь відправлятиме на електронні поштові 

скриньки нові посилання на Гугл форму, які виглядатимуть наступними чином: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTeDBtz1s17xGQik79vTG-P-

9Jq2cC5NE2zY74SCLXeB7VxQ/alreadyresponded. 

Оргкомітет не бажає у подальшому наражати учнівську молодь на проблеми 

під час проходження І етапу, тому не експериментуватиме з іншими додатками 

до Гугл форми.  

Прийняте рішення провести тестування з дванадцяти базових дисциплін у 

ручному режимі. Що це означає. Починаючи з 1 березня тести будуть доступні 

у конкретні дні і фіксований час. Учні не матимуть можливості вибрати для 

себе більш зручний часовий проміжок для проходження тестування. Зважаючи 

на дану обставину надаватиметься додатковий день на проходження тестування 

по кожному предмету. Але учасник, виконавши тест, не матиме можливості 

переглянути правильні відповіді, щоб не поширювати інформацію іншим 

учням, які виконуватимуть завдання наступного дня. 

Наприклад: предмет «Природознавство». Для учнів 3-5 класів тестові форми 

будуть відкриті 1 і 2 березня 2021 року з 16.00 до 17.30. Повна інформація на 

сторінці інтернет-олімпіади: https://nenc.gov.ua/?page_id=2850 (дивіться Графік 

проведення тестування з базових дисциплін). 

Умови для проходження тестування з базових предметів залишаються 

попередніми: 90 хвилин відводиться на виконання тесту та можливість пройти 

тест лише один раз. 

З метою ознайомлення з формою тесту і перевірки всі бажаючі можуть 

повторно пройти пробне тестування 28 лютого 2021 року за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTeDBtz1s17xGQik79vTG-P-

9Jq2cC5NE2zY74SCLXeB7VxQ/alreadyresponded. Тестова форма буде відкрита 

з з 16.00 до 17.30 28 лютого 2021 року. Пробне тестування, як виключення, 

можна пройти декілька раз, 

Бажаємо успіхів! 
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