
 

 

 
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 

 «24» лютого 2020 р. № 64 

 На № ___ від __________ 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

 

Про проведення ІІ (фінального) етапу 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«Крок до знань - 2020» 

 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру на 2019 рік, затвердженого Міністерством освіти і науки України, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України 

оголошує про проведення другого (фінального) етапу Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «Крок до знань - 2020» (далі – Олімпіада) з 30 березня по 13 квітня 

2020 року. 

До участі в другому етапі Олімпіади запрошуються учасники, які 

отримали від 70 до 100 балів окремо з кожної категорії (навчальної дисципліни, 

класу) за підсумками відбіркового етапу Олімпіади (наказ НЕНЦ № 13 від 

17.02.2020 року). 

Відповідно до Умов та правил проведення другого етапу Всеукраїнської 

інтернет-олімпіади «Крок до знань - 2020» (додаток до листа), кожний учасник 

має надіслали посилання на відеозвернення та опис виконаної роботи на 

електронну поштову адресу steptoknowledge@nenc.gov.ua (з обов’язковою 

поміткою «Крок до знань - 2020»). 

Адреса оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Для довідок: тел. 430-04-91, 

е-mail: steptoknowledge@nenc.gov.ua (координатор: Комендантов Володимир 

Федорович). 

Додаток: на 4 арк. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/02-17-13.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/02-17-13.pdf


Додаток до листа 

НЕНЦ МОН України 

№ 64 від 24.02.2020 р. 

 

Умови та правила проведення другого етапу 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань - 2020» 

 

1. Участь у другому етапі Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до 

знань - 2020» (далі – Олімпіада) передбачає погодження з нижченаведеними 

правилами та умовами. 

 

2. Умови участі у другому етапі Олімпіади 

2.1. До участі у другому етапі Олімпіади допускаються учні, які у 

підсумку за І етап Олімпіади набрали мінімум 70 балів окремо з кожної 

категорії (навчальної дисципліни, класу). 

2.2. Для участі у ІІ-му етапі Олімпіади допускаються лише ті учасники, 

які включно до 23 березня 2020 року надіслали посилання на відеозвернення 

(проєкт) та опис виконаної роботи (тези) на електронну поштову адресу 

steptoknowledge@nenc.gov.ua (з обов’язковою поміткою «Крок до знань - 

2020»). 

2.3. Проєкти, що містять посилання на тимчасові файли, розглядатися не 

будуть. 

2.4. До участі в оцінюванні не допускаються учасники, що 

використовують один проєкт на декількох учасників. 

2.5. Учасники, які надіслали роботи після 23 березня 2020 року, не 

допускаються до участі у ІІ-му етапі Олімпіади. 

2.6. Для проведення відкритого оцінювання передбачена публікація 

роботи на офіційній сторінці Олімпіади в соціальній мережі Facebook 

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

2.7. До участі у Олімпіаді не допускаються учасники, які є близькими 

особами до організаційного комітету та суддівської колегії, або мають 

безпосереднє відношення до підготовки та організації Олімпіади, а також 

оцінювання робіт учасників. 

2.8. Забороняється втручання у захист, оцінювання та підбиття підсумків 

Олімпіади осіб, які є керівниками учасників або осіб, які мають родинні зв’язки. 

2.9. Відповідальність за достовірність наведених даних та посилань несе 

автор проєкту. 

2.10. Організаційний комітет та суддівська комісія не несе 

відповідальності за обставини, які не надали змоги учаснику представити свою 

роботу у відведений проміжок часу, який був виділений учаснику для виконання 

та надсилання роботи. 

 

https://www.facebook.com/steptoknowledge


3. Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

3.1. Проєкт подається у форматі відеозвернення (відео до 10 хвилин) 

державною мовою (відповідно до Закону України «Про засади державної 

мовної політики»), окремо з кожної категорії. Винятком є проєкти з категорії 

«Англійська мова», які подаються у форматі відеозвернення англійською мовою 

з обов’язковим автентичним перекладом державною мовою (субтитри). 

Відеозвернення подається у супроводі з тезами проєкту. Короткий опис за 

структурою проєкту. 

3.2. Приймаються теоретичні та практичні проєкти. У теоретичному 

проєкті повинно бути обґрунтовано практичне застосування проєкту, теорії, 

рішення, оцінені очікувані результати. 

3.3. Структура практичного проєкту: 

 вступ; 

 конкретне завдання, яке вирішує автор; 

 методи його вирішення; 

 результат. 

3.4. Вимоги до оформлення тез. 

Тези обсягом 2 сторінки повинні бути надруковані в текстовому редакторі 

Word шрифтом Times New Roman 14 pt. Параметри сторінки – формат А4 

(210х297 мм) з полями: верхнє, праве та нижнє – 15 мм, ліве – 25 мм. Інтервал – 

одинарний. Файл з тезами подається без нумерації сторінок. Назву проєкту 

необхідно друкувати ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (шрифтом Times New Roman 

14 pt) з вирівнюванням по центру. Справа під назвою проєкту – ім’я та 

по батькові, прізвище автора проєкту (повністю), нижче, через один інтервал – 

клас та повна назва навчального закладу, ще через один інтервал - ім’я та 

по батькові, прізвище керівника (повністю). 

3.5. Презентація проєкту публікується у відеоформаті самостійно 

учасником на відеохостингу https://www.youtube.com та надсилається лише 

посилання і опис виконаної роботи (тези). 

Включно до 23 березня 2020 року необхідно надіслати посилання на 

відеозвернення та опис виконаної роботи (тези) на електронну поштову адресу 

steptoknowledge@nenc.gov.ua (з обов’язковою поміткою «Крок до знань — 

2020»). 

3.6. Оргкомітет публікує відеозвернення, надіслані учасниками, в 

соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Олімпіади 

(https://www.facebook.com/steptoknowledge) для відкритого оцінювання. 

Публікуються лише посилання з відеохостингу https://www.youtube.com. 

Самостійно опубліковані посилання не зараховуються для участі та 

видаляються зі сторінки! 
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4. Оцінювання робіт 

4.1. Бали, отримані учасником за I етап Олімпіади, не враховуються при 

оцінюванні робіт ІІ-го етапу. 

4.2. Загальні критерії оцінювання робіт: 

 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; 

 відповідність роботи темі проєкту. 

4.3. Оцінювання робіт проводиться у два етапи: 

 Закрите оцінювання – оцінювання робіт суддівською комісією, які були 

надіслані на електронну поштову адресу steptoknowledge@nenc.gov.ua 

(з обов’язковою поміткою «Крок до знань - 2020»). Максимальна кількість 

балів – 90 балів. 

 Відкрите оцінювання – публічний захист робіт перед усіма учасниками 

шляхом оцінювання в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці 

Олімпіади (https://www.facebook.com/steptoknowledge). Максимальна 

кількість балів – 10 балів, яка розраховується шляхом розрахунку з 

мінімальної та максимальної кількості вподобань публікації. 

4.4. Максимальну кількість балів, яку може набрати учасник у підсумку – 

100 балів. 

4.5. Під час оцінювання звертатиметься увага на рівень складності 

проєкту з урахуванням віку авторів. 

4.6. Під час відкритого оцінювання зараховуються лише ті вподобання, 

що відмічені на офіційній сторінці Олімпіади в соціальній мережі Facebook 

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

4.7. Якщо при оцінюванні роботи було виявлено, що робота не відповідає 

категорії, заявленій учасником, або була опублікована робота, виконана іншим 

учасником або іншою особою, робота виключається з участі без пояснення 

причин. 

 

5. Визначення та нагородження переможців і призерів Олімпіади 

5.1. Переможці та призери Олімпіади визначаються журі окремо з кожної 

навчальної дисципліни відповідно до вікової категорії за загальною кількістю 

набраних ними балів: 

 90-100 балів – диплом І ступеня; 

 80-89 балів – диплом ІІ ступеня; 

mailto:steptoknowledge@nenc.gov.ua
https://www.facebook.com/steptoknowledge
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 70-79 балів – диплом ІІІ ступеня. 

5.2. Переможці та призери Олімпіади нагороджуються дипломами (*в 

електронному вигляді) I, II, III ступенів окремо з кожної навчальної дисципліни 

та за відповідними класами, у кількості, яка не перевищує 50 % числа учасників 

Олімпіади відповідного класу. 

5.3. Робота, яка набрала найбільше вподобань за підсумками відкритого 

оцінювання, отримує спеціальну відзнаку. 

 

6. Оголошення результатів 

6.1. Підбиття підсумків Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань 

- 2020» відбудеться після закінчення ІІ (фінального) етапу. 

6.2. Результати будуть оприлюднені на офіційному сайті Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України та в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Олімпіади 

(https://www.facebook.com/steptoknowledge) після їхніх підсумків. 

https://www.facebook.com/steptoknowledge

