
 

 

  

 

Шкільна дистанційна олімпіада «Всеосвіта Весна – 2021» 

Всі предмети діляться з огляду на вікові категорії: Дошкільнята, Початкові 

класи, Середні класи та Старші класи. Завдання складені відповідно до освітніх 

програм закладів освіти. 

Участь можуть взяти учні шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, технікумів та ін. 

установ, що займаються за програмами середніх загальноосвітніх шкіл, а також 

діти дошкільних установ. 

Наголошуємо, що участь в олімпіаді з української мови – безкоштовна!  

Для того, щоб зареєструватись на олімпіаду, натискаємо «Взяти участь». 

 

 

 

Далі оберіть тип реєстрації: «Я хочу пройти олімпіаду особисто» або «Я 

хочу зареєструвати клас». 

 

 



 

 

  

 

Якщо ви обрали : «Я хочу пройти олімпіаду особисто». 

То вписуєте Прізвище та ім’я учня, обираєте рівень завдань (дошкільнята, 

чи учні 1-11 клас). 

 

 

Після того, як ви обрали клас, з’являється список предметів, доступних для 

вашого класу і там галочками відмічаєте предмети, які хоче пройти учень. Нижче 

одразу написано скільки предметів ви обрали, а також яка сума до оплати, все 

вираховується автоматично. 

 

 

  



 

 

  

 

Оплату можна здійснити двома способами: 

1) миттєва оплата банківською картою  

2) через квитанцію для оплати в банку 

Якщо ви обираєте оплату картою з’являється вікно «Замовлення товарів та 

послуг, в якому натискаєте перейти до оформлення. 

 

На цьому етапі ви знову може вибрати один з типів оплати, який буде для вас 

зручнішим. 

 



 

 

  

 

Якщо ви обрали «Я хочу зареєструвати клас», то вас перенаправляє в 

«Мій кабінет», в якому ви можете додати учнів, вказати ваш заклад освіти, а 

також обрати предмети олімпіади. Також тут відображатиметься інформація 

про доданих учнів: 

• ПІБ 

• Фото (якщо його додано) 

• Клас 

• Код учня 

• Результати 

 

Далі, після того як ви додали всіх учнів, відмічаєте галочкою навпроти учнів, для 

яких хочете здійснити оплату та натискаєте додати у кошик. 

 

  



 

 

  

 

Далі – аналогічно, натискаєте перейти до оформлення і обираєте зручний для 

вас метод оплати. 

 

 

Після того як Ви обрали предмети, вкажіть кількість учнів для участі в 

олімпіадах. Калькулятор автоматично прорахує загальну вартість 

організаційного внеску в олімпіаді «Всеосвiта Весна – 2021». 



 

 

  

 

В  розділі «Мій кабінет», у вас буде можливість: 

• додати учнів до обраних предметів, вказуючи Прізвища, ім’я, по батькові, 

клас та літеру класу або назву за потреби; 

• додати предмет, якого не вистачає; 

• додати учнів автоматично в наступні предмети з раніше доданих; 

• відмітити лише тих учнів, які будуть брати участь в олімпіаді; 

• видалити зайвих учнів, які не будуть брати участь в олімпіаді. 


