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в 

    15.09.  2022. а № 01-15/169ас  
 

Про проведення Всеукраїнської  
інтернет-олімпіади “Крок  до знань”   
у 2022/2023 навчальному році 

 
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді МОН України (далі НЕНЦ) оголошує про проведення Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади “Крок до знань” у 2022/2023 навчальному році  
(далі - Олімпіада).  

До участі в Олімпіаді запрошуються учні закладів загальної середньої, 
професійно-технічної та позашкільної освіти віком від 8 до 17 років (3-11 класи) 
(далі - учасники). Учасникам необхідно до 30 грудня 2022 року зареєструватись 
на сторінці олімпіади “Крок до знань”, заповнити реєстраційну форму учасника і 
прикріпити фото документа про сплату організаційного внеску (в документі 
обов’язково вказати призначення платежу – “Благодійний внесок” та ініціали 
учасника).  

Детальна інформація щодо участі в Олімпіаді та банківські реквізити 
викладені  в   Положенні    про   проведення  Всеукраїнської   інтернет-олімпіади  
“Крок до знань” у 2022/2023 навчальному році на сайті НЕНЦ: 
https://nenc.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/01/pologennya 2023.pdf . 

Олімпіада проводиться в 2 етапи:  
на першому (відбірковому, онлайн) етапі учасники Олімпіади виконують 

тести з базових дисциплін; 
 на другому (фінальному, дистанційному) етапі кожен фіналіст 

представляє свій науковий проєкт у форматі відео-демонстрації захисту. 
Необхідно спочатку розмістити відеозапис на популярному відеохостингу 
Youtube та до 15 квітня 2023 року надіслати активне посилання на дане відео на 
електронну пошту Олімпіади – steptoknowledge@nenc.gov.ua .  

 

 
               Керівникам закладів освіти  



Відеоматеріали фіналістів будуть розміщені на офіційній сторінці 
Олімпіади, в соціальній мережі Facebook, по мірі надходження, для публічного 
оцінювання шляхом відкритого голосування.  

Адреса оргкомітету Олімпіади: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.  

Довідки за телефонами: 044-430-04-91, 067-4599528, електронна пошта: 
steptoknowledge@nenc.gov.ua (координатор: Володимир КОМЕНДАНТОВ).  

Адміністрація комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) рекомендує взяти участь у зазначеному заході.  
З метою моніторингу та належного інформування учасників ІІ етапу олімпіади 
просимо заповнити спеціальну реєстраційну форму КЗО “ОЕНЦДУМ” за 
посиланням: https://forms.gle/c5tEV9af2vG44v199.  

Контактна особа – Тетяна КОНДРАТЬЄВА, методист з наукової роботи 
КЗО “ОЕНЦДУМ” тел. 097-535-30-03. 
 
 
 
 
Директор  
комунального закладу освіти                                            Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого–натуралістичний центр 
дітей та учнівської  молоді” 

 
 

 

 

 

 
Кондратьєва Тетяна  (056) 720-90-61            


