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«Олімпіада» – онлайн-розділ, створений з метою оцінювання знань 
здобувачів освіти. Олімпіада проводиться у режимах 
дистанційного та змішаного навчання. 

Взяти участь в олімпіаді можуть:      

— вихованці дошкільних закладів,      

— учні закладів загальної середньої освіти;      

— студенти закладів професійної (професійно-технічної 
освіти), які навчаються за загальноосвітньою програмою.      

      

Увійти в «Олімпіаду» можна через:      

Мал. 1      

      

— головну сторінку https://vseosvita.ua/. У загальному меню 
потрібно натиснути на кнопку «Для учнів» й у спливаючому меню 
натиснути на кнопку «Олімпіада» або у загальному меню відразу 
натиснути на кнопку «Олімпіада». Мал. 1      
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Малюнок 1. Вхід в розділ «Олімпіада»      

      

— через головну сторінку https://vseosvita.ua/. На головній 
сторінці внизу в розділі «Інструменти педагога» або «Інструменти 
для учнів та батьків» потрібно натиснути на кнопку «Олімпіада».     

     
— персональне меню користувача.       
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Перелік предметів      

      
На сторінці олімпіади потрібно обрати предмет. Доступно 37 

предметів. Мал. 3      
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Малюнок 3. Перелік предметів      

Предмети для дошкільнят: 
— Логіка; 
— Математика; 
— Навчання грамоти; 
— Музична грамота 
— Казка. 
 
Предмети для учнів 1-4 класів: 

— Мистецтво(1-4 клас); 
— Математика (1-6 клас); 
— Англійська мова (1-4 клас); 
— Основи здоров’я (1-4 клас); 
— Літературне читання (2-4клас) 
— Українська мова (1-4 клас); 
— Я досліджую світ (1-4 клас); 
— Інформатика (2-4 клас). 

 
Предмети для учнів 5-9 класів: 

— Англійська мова (5-9 клас); 
— Алгебра (7-9 клас); 
— Біологія (6-9 клас); 
— Основи здоров’я (5-9 клас); 
— Хімія (7-9 клас); 
— Всесвітня історія (6-9 клас); 
— Іспанська мова (5-9 клас) ; 
— Французька мова (5-9 клас) ; 
— Історія України (5-9 клас); 
— Зарубіжна література (5-9 клас); 
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— Інформатика (5-9 клас); 
— Географія (6-9 клас); 
— Математика (6 клас); 
— Геометрія (7-9 клас); 
— Німецька (5-9 клас); 
— Українська література (5-9 клас); 
— Українська мова (5-9 клас); 
— Трудове навчання дляхлопців (5-9 клас) ; 
— Трудове навчання (для дівчат) (5-9 клас) ; 
— Фізика (7-9 клас); 
— Етика (5 клас); 
— Пізнаємо природу (5 клас). 

Предмети для учнів 10-11 класів: 
 

— Англійська мова (10-11 клас); 
— Алгебра (10-11 клас); 
— Біологія (10-11 клас); 
— Хімія (10-11 клас); 
— Всесвітня історія (10-11 клас); 
— Іспанська мова (10-11 клас) ; 
— Французька мова (10-11 клас) ; 
— Історія України (10-11 клас); 
— Зарубіжна література (10-11 клас); 
— Інформатика (10-11 клас); 
— Географія (10-11 клас); 
— Фізика (10-11  клас); 
— Геометрія (10-11 клас); 
— Німецька мова (10-11 клас); 
— Українська література (10-11 клас); 
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— Українська мова (10-11 клас); 
— Астрономія (10-11 клас); 
— Технології (10-11 клас); 
— Екологія (11 клас); 
— Громадянська освіта (10 клас); 
— Захист Вітчизни (10-11 клас) 
— Основи медичних знань (10-11 клас). 

Завдання складені по рівнях знань відповідно до 
загальноосвітньої програми.      

Для вчителів      

      
Переваги олімпіади для вчителів:        

- нагородні документи (Свідоцтва, Подяки);      

- Листи-подяки директорам та батькам;      

- брендовані подарунки педагогам, класи яких 

здобули перемогу у творчій складовій олімпіади;      

- онлайн та офлайн проходження олімпіади;      

- чесно і прозоро сформований рейтинг шкіл та 

учасників олімпіад;      

- зручний, зрозумілий інтерфейс.      
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Для учнів      

      
Переваги олімпіади для учнів:      

      

— Дипломи та Сертифікати для всіх учасників олімпіади;      

— гарантований подарунок у «кабінеті учня»;      

— детальна робота над помилками;      

— результати одразу після тестування;     
 
— зручний, зрозумілий інтерфейс.      
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Реєстрація      
      

Реєструвати учнів для участі в олімпіаді можуть 
педагоги та батьки. Для того, щоб здійснити реєстрацію на 
олімпіаду, на головній сторінці олімпіади  
https://vseosvita.ua/olympiad, потрібно натиснути на 
кнопку «Взяти участь». Мал. 4      

      

    
Малюнок 4. Реєстрація на олімпіаду. Кнопка «Взяти участь»      
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Потрібно обрати тип реєстрації: «Я хочу пройти 
олімпіаду особисто» або «Я хочу зареєструвати клас». Мал. 5      

      
 

     
Малюнок 5. Типи реєстрації на олімпіаду      

      

Тип реєстрації «Я хочу пройти олімпіаду особисто»      

      
Потрібно вписати ПІБ учня, обрати рівень завдань 

(дошкільнята чи учні 1-11 класу), обрати з переліку предмет(и).  
Мал. 6      
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Малюнок 6. Тип реєстрації «Я хочу пройти олімпіаду 

особисто». Внесення персональних даних, вибір предмету    

   

Тип реєстрації «Я хочу зареєструвати клас»      

      
При виборі цього типу реєстрації, відкриється вікно, у 

якому потрібно обрати предмет(и) та натиснути на кнопку 
«Додати». Мал. 7      

mailto:info@vseosvita.ua
https://vseosvita.ua/


 
Національна освітня платформа

 
      

     

      
 

0-800-331-031        info@vseosvita.ua vseosvita.ua  
Інструкція 

  11      

      

      

      
Малюнок 7. Тип реєстрації «Я хочу зареєструвати клас». 

Вибір предмету(ів)      

         

«Кабінет олімпіади». Додавання учнів      
      

Щоб додати учнів у «Кабінеті олімпіади», потрібно 
натиснути на кнопку  «Додати учнів». Мал. 8      
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Малюнок 8. Кабінет олімпіади. Кнопка «Додати учнів»      

      
Важливо: якщо організатор олімпіади раніше додавав 

учнів цього класу у «Журнали» 
https://vseosvita.ua/journal/2022, йому буде запропоновано 
додати учнів з «Журналів». Для цього потрібно натиснути на 
кнопку «Додати всіх учнів».       

Для вибору зі списку деяких учнів, потрібно натиснути 
на ПІБ учня. Щоб створити клас відразу у «Журналах» та 
додати учнів для участі в олімпіаді, потрібно натиснути на 
кнопку «Редактор класів» або ж натиснути на зелену кнопку 
«Створити учня» та додати учнів у ручному режимі. Мал. 9      

      

     
Малюнок 9. Додавання учнів в розділі «Журнал»      
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Щоб додати одного учня, потрібно натиснути на кнопку 
«Додати учня», вказати ПІБ учня, клас. Щоб додати фото учня, 
потрібно натиснути на кнопку «Додати фото» та завантажити 
фото з ПК. Додавання фото є не обов’язковою умовою. Після 
заповнення даних потрібно натиснути на кнопку «Додати».       

Для додавання декількох учнів потрібно натиснути на 
кнопку «Додати декілька учнів». ПІБ учнів можна написати у 
полі в ручному режимі або скопіювати з Excel. Кожне ПІБ має 
починатися з нового рядка.      

Крім того, ПІБ учнів можна структурувати за списком. 
Для цього потрібно натиснути на кнопку «Нумерований 
список». Після додавання учнів до предмету, потрібно 
натиснути на кнопку «Зберегти». Для скасування дії потрібно 
натиснути на кнопку «Скасувати». Мал. 10-11      
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Малюнок 10. Додавання одного учня           
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Малюнок 11. Додавання декількох учнів      

      

Після того, як учнів буде додано, у «Кабінеті олімпіади» 
відразу з’явиться список учнів.       

      

Редагування ПІБ учнів, завантаження кодів, додавання 
предмету, видалення учнів зі списку      
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Щоб редагувати ПІБ учня, в «Кабінеті олімпіади» 
потрібно натиснути на іконку «олівця».       

Щоб завантажити коди учнів, потрібно натиснути на 
кнопку «Код учнів». Щоб видалити учня зі списку, потрібно 
натиснути на іконку «хрестик». Мал. 12      

 
Малюнок 12. «Кабінет олімпіади». Опції редагувати ПІБ учня, 

завантажити код, видалити учня      

      

Щоб додати предмет, потрібно натиснути на іконку 
«плюс» та обрати предмет з переліку. Щоб скористатись 
швидким пошуком предметів, потрібно натиснути на кнопку 
«Швидкий пошук предметів». Мал. 13      
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Малюнок 13. Іконки «Додати учня», «Швидкий пошук 

предметів»      

     

     
Проходження олімпіади      

      

Проходити олімпіаду можна в онлайн та офлайн 
режимах. Внизу, на сторінці  кабінету олімпіади надано 
коротку покрокову Інструкцію про онлайн/офлайн 
проходження. Мал. 14      
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Малюнок 14. Додадткова Інструкція про проходження 

олімпіади      

      

Онлайн-режим. «Кабінет учня»      

      
У «Кабінеті олімпіади» потрібно завантажити коди 

доступу та роздати їх учням. Для проходження олімпіади 
учням потрібно перейти на сторінку входу за посиланням 
vseosvita.ua/go та ввести код доступу. Мал. 15      
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Малюнок 15. Авторизація учня. Введення коду      

      

Після авторизації відкриється «Кабінет учня». У «Кабінеті 
учня» відображаються олімпіади, призначені педагогом. 
Важливо: якщо учня(ів) додано для участі у платній олімпіаді, 
але ще не сплачено організаційний внесок, то у «Кабінеті 
учня» доступ для проходження олімпіади буде закрито.      

Щоб розпочати проходження, потрібно натиснути на 
зелену кнопку «Почати тест». Мал. 16      
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Малюнок 16. «Кабінет учня». Кнопка «Почати тест»      
      
Відкриється сторінка проходження олімпіади. На 

сторінці наводиться загальна інформація про тестування та 
нагадування, що на виконання завдань відводиться 40 
хвилин. Щоб перейти до виконання завдань, потрібно 
натиснути на кнопку «Почати проходження». Мал. 17      
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Малюнок 17. Кнопка «Почати проходження»      
      
Після виконання учнем тестування, у його «Кабінеті 

учня» відображається результат проходження, можливість 
переглянути роботу над помилками, завантажити 
гарантований подарунок, Лист-подяку для батьків та свій 
нагородний документ. Мал. 18      
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Малюнок 18. Відображення результатів проходження 

олімпіади      

      
Важливо: якщо педагог у своєму «Кабінеті олімпіади» 

активував опцію «Не показувати результати одразу після 
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проходження олімпіади», то в «Кабінеті учня» доступ до розділу 
«Робота над помилками» буде недоступний.  Мал.  19-20 

      

      
Малюнок 19.  «Кабінет олімпіади». Опція «Не показувати 

результати після проходження олімпіади»      

     

 
    

Малюнок 20. Сповіщення «Дізнатися результат у вчителя»      
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Після виконання учнем тестування, результат 
тестування та нагородні документи система автоматично 
згенерує у «Кабінет олімпіади» організатора олімпіади, який 
додавав учнів для участі в олімпіаді. Мал. 21      

      

      
Малюнок 21. «Кабінет олімпіади». Відображення результатів 

учнів      

      

Також у «Кабінеті учня» крім олімпіади, відображаються 
такі розділи, як: уроки, тести, конкурси, списки обговорень 
журналів, поширені журнали, IP-адреса, код доступу, клас. 
Вгорі, праворуч розміщене меню учня. Для входу у меню 
потрібно натиснути на три горизонтальні лінії у правому куті. 
Мал. 22      
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Малюнок 22. «Кабінет учня». Вхід у меню      

      

У спливаючому меню представлено 4 розділи:       
      

- Налаштування; 
- Безпека; 
- Сповіщення; 
- Розклад уроків. 

      

У розділі «Налаштування» учень може завантажити 
аватар. У полях нижче, потрібно обов’язково вказати ПІБ та 
е-пошту батьків, натиснути на кнопку «Зберегти».       

Щоб повернутися до «Кабінету», потрібно натиснути на 
кнопку  «Повернутися в кабінет». Мал. 23      
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Малюнок 23. «Кабінет учня». Розділ «Налаштування»      

      
У розділі  «Безпека» учень може змінити пароль. Новий 

пароль має складатися з літер, цифр та має бути не менше 6-ти 
символів. Для підтвердження дії потрібно   

натиснути на кнопку  «Зберегти». Щоб повернутися до 
налаштувань, потрібно натиснути на кнопку  «До налаштувань». 

Мал. 24      
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Малюнок 24. «Кабінет учня». Опція «Безпека кабінету»      

      

У розділі  «Обговорення» знаходяться доступні 
обговорення журналів. Мал. 25      

      

      
Малюнок 25. «Кабінет учня». Розділ «Обговорення»      

      
Проходження олімпіади офлайн      

Мал. 26-27      
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Потрібно завантажити завдання. Нагадуємо, що для 
того, щоб завдання були доступні для завантаження, 
потрібно внести організаційний внесок. Після зарахування 
коштів завдання будуть доступні для завантаження. Після 
зарахування коштів потрібно роздрукувати завдання та 
роздати їх учням, провести олімпіаду.      

Після виконання учнями тестування, потрібно внести 
відповіді. Для цього у «Кабінеті олімпіади» потрібно 
натиснути на кнопку «Відповіді не внесені». У вікні, яке 
відкриється, потрібно натиснути на кнопку «Внести відповіді 
учня власноруч».      

 Зверніть увагу, що учень може самостійно внести 
відповіді. Для цього необхідно увійти у «Кабінет учня» за 
своїм кодом доступу.       

      

 
Малюнок 26. «Кабінет олімпіади». Кнопка «Відповіді не 

внесені»      
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Малюнок 27. Кнопка «Внести відповіді власноруч»      
      
 Нагородні документи      
      
За участь в олімпіаді учні отримують:      

      

— Диплом І ступеня (за 15 правильних відповідей);      

— Диплом ІІ ступеня (за 14 правильних відповідей);     

— Диплом ІІІ ступеня (за 13 правильних відповідей);      

— Сертифікат учасника (за 1-12 правильних відповідей).      

      

Нагадуємо, що нагородні документи учнів доступні для 
завантаження у «Кабінеті учня» та «Кабінеті олімпіади» 
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організатора олімпіади, який додавав учнів для участі в 
олімпіаді.      

По завершенню олімпіади батьки та директор 
отримують Лист-подяку. Організатору олімпіади надається 
Свідоцтво про підготовку, вчителю – Подяка та Свідоцтво про 
підготовку.      

Для внесення даних для отримання нагородних документів 
для директора, вчителя, організатора, організатору олімпіади у 
«Кабінеті олімпіади» внизу на сторінці, потрібно натиснути на 
кнопку «Перейти до налаштувань». Мал. 28    

   

    
Малюнок 28. «Кабінет олімпіади». Кнопка «Перейти до 

налаштувань»     
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У «Редакторі нагородних документів» потрібно вказати 
ПІБ організатора олімпіади, вчителя, директора. Для 
отримання директором Подяки також потрібно вказати Е-
mail школи або директора.       

Додатково, на цій же сторінці можна завантажити  
гарантований безкоштовний подарунок дітям. Мал. 29-30      

     
Малюнок 29. Внесення даних для отримання Листа-

подяки директору      
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Малюнок 30. Кнопка «Подарунок учням», кнопка 

«Завантажити»      

      
Кожного навчального сезону подарунки за проходження 

учнями олімпіади змінюються.      
Для зручності, організатор олімпіади може завантажити всі 

нагородні документи одним архівом. Для цього, внизу на 
сторінці «Кабінету олімпіади» потрібно натиснути на кнопку 
«Завантажити одним архівом». Мал. 31      
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Малюнок 31 «Кабінет олімпіади». Кнопка «Завантажити 

одним архівом»      

      

  

«Кабінет олімпіади». Інтеграція класу з «Журналів»      

      
З «Кабінету олімпіади» організатор олімпіади може 

інтегрувати потрібний клас з «Журналів». Для цього потрібно 
натиснути на кнопку «Журнали». Відкриється головна 
сторінка «Журналів. На сторінці «Журналів» потрібно обрати 
клас або скористатися опцією «Додати новий клас». Мал. 32-
33      
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Малюнок 32. «Кабінет олімпіади». Кнопка «Журнали»      

      

    
Малюнок 33. «Журнали». Кнопка «Обрати клас для роботи»      

      

«Кабінет олімпіади». Призначення конкурсів      
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 З «Кабінету олімпіади» організатор олімпіади може 
призначити для проходження інші заходи, зокрема 
конкурси. Для цього потрібно натиснути на кнопки 
«Олімпіади/конкурси», «Взяти участь в новому заході», 
обрати актуальний конкурс. Мал. 34      

    
Малюнок 34. «Кабінет олімпіади». Кнопка 

«Олімпіади/конкурси»      

      

Відкриється сторінка інтерфейсу «Журналів». У блоці 
«Календар» лівою кнопкою миші потрібно натиснути на 
потрібну дату й обраний стовпчик виділиться блакитним 
кольором. У спливаючому меню потрібно обрати опцію     
«Видати завдання з бібліотеки» та натиснути на кнопку 
«Провести олімпіаду/конкурс». Мал. 35-37      
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Малюнок 35. Розділ «Журнали». Кнопка «Видати 

завдання з бібліотеки»      

      
Малюнок 36. Кнопка «Провести олімпіаду/конкурс»      
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Малюнок 37. Вибір олімпіади/конкурсу      

      
«Архів»      

      
Після закінчення поточного навчального року олімпіада 

потрапляє в «Архів». Таким чином створені олімпіади архівуються 
по роках. Щоб відкрити олімпіади за попередні  Мал.  38      
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Малюнок 38. «Кабінет олімпіади». «Архів»      

      

Рейтинг закладів освіти      
      

До рейтингу заклад освіти потрапляє, якщо:       

 

— участь в олімпіаді взяли мінімум 10 учнів;      

— хоча б один учень став призером олімпіади 
(дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів).      

      

Критерії формування рейтингу:      
      

— місце в рейтингу залежить від кількості призових місць;      
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— найвагомішим серед них є диплом І ступеня, далі – ІІ 
ступеня, найменш вагомим – ІІІ ступеня;      

— у разі однакової кількості дипломів І ступеня, 
розглядається кількість дипломів ІІ ступеня. Якщо вона також 
однакова, то враховується кількість дипломів ІІІ ступеня;      

— у разі, якщо кількість всіх 3-х дипломів у різних школах 
однакова, то ці школи ділять місце в рейтингу.      

      

Школи, які у навчальному сезоні посядуть перші 100 місць у 
Всеукраїнському рейтингу олімпіади, отримають свідоцтва із 
зазначенням місця, яке посіла школа та кількості отриманих 
дипломів І, ІІ, ІІІ ступеню і сертифікатів.      

Рейтинг формується до останнього дня навчального сезону. 
Наприклад, рейтинг закладів освіти Всеукраїнської дистанційної 
олімпіади  «Всеосвіта – Весна 2022» формувався до 31 травня 
включно.      

Оголошення підсумків рейтингу закладів освіти 
Всеукраїнської дистанційної олімпіади відбувається на сторінці 
рейтингу.      

      

Додавання закладу освіти      
      

У разі, якщо під час реєстрації профілю, організатор 
олімпіади не вказав свій заклад освіти і бажає, щоб його 
клас потрапив до рейтингу закладів освіти, потрібно 
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натиснути на блакитну кнопку «Вказати навчальний 
заклад».       

Відкриється сторінка «Налаштування» 
https://vseosvita.ua/profile/settings. У вікні праворуч, потрібно 
ввести назву населеного пункту та в полі нижче обрати 
заклад з переліку запропонованих. Мал. 39      

      
Малюнок 39. Вибір закладу освіти      

      

Якщо закладу у переліку не представлено, потрібно 
натиснути на кнопку «Додати/змінити назву закладу». 
Відкриється сторінка «Звернення до служби підтримки». 
Потрібно обрати тему звернення:      

      

— не можу знайти свій навчальний заклад;  — у мого 

навчального закладу змінилася назва;     

— інше.      
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Після вибору теми звернення, потрібно вказати:       

— повну назву закладу;      
—  скорочену назву закладу;      
— повну поштову 
адресу закладу;      
—  коментар;      
— електронну адресу 
закладу;    
— номер телефону 
закладу.      
      
Зазначивши всі дані, потрібно натиснути на кнопку 

«Відправити звернення». Мал. 40      
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Малюнок 40. Звернення до служби підтримки      

      
Додаткові опції      

      
Олімпіаду можна додати у відстежування, поширювати 

через фейсбук, вайбер, телеграм, а також копіювати через 
реферальне посилання для поширення будь-де. Мал 41      
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Малюнок 41. Додаткові опції      

      

  –  додати у відстежування;      
      

  – скопіювати реферальне посилання для 
поширення;      

      

  – поширити через телеграм;      
      

  – поширити через вайбер;      
      

  –   поширити 
через фейсбук.      
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