
ІНСТРУКЦІЯ 

«Як створити клас та заявити учнів на олімпіаду» 

Реєстрація класу та оформлення заявок на участь в інтернет-олімпіадах «На Урок» може зайняти лише декілька 

хвилин. Усе залежить від того, скільки учнів та класів ви реєструєте. 

1. Початок реєстрації 

Для формування заявок на участь в інтернет-олімпіадах необхідна реєстрація на сайті «На Урок» та активація 

акаунту. Після чого відкриється доступ до профілю вчителя, який необхідно заповнити. 

Рекомендуємо спочатку завітати до категорії «Налаштування», а вже потім 

почати реєстрацію школярів. 

У налаштуваннях вкажіть: 

1. ПІБ. 

2. Посаду. 

3. Школу. 

4. Номер телефону. 

5. Область, район, населений пункт. 

6. З випадаючого списку також оберіть свою школу. 

Увага! Якщо вашої школи немає у списку, повідомте нам про це. 

Рекомендуємо додати фото та інформацію про себе. 

Тепер ви готові створювати класи та заявляти учнів! 

На бічній панелі зверніть увагу на категорії «Мої класи» та «Заявки на 

олімпіаду». 

 

 

2. Оберіть категорію «Мої класи» 

Тут можна додавати нові класи та переглядати вже додані. Аби створити клас, натисніть «Додати клас» 
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У новому вікні, яке з’явиться, з випадаючого списку оберіть номер класу та його літеру. Натисніть «Додати клас». 

 

3. Заповніть дані про клас 

Тепер ви можете вказати учнів класу, які братимуть участь в інтернет-олімпіадах. Рекомендуємо зазначити увесь 

клас, аби потім без проблем вказувати, хто в якій олімпіаді братиме участь. 

1. Натисніть «Додати учня»: у новому полі вкажіть його Прізвище та Ім’я (саме у такому порядку!). Система 

автоматично згенерує для кожного індивідуальний пароль для входу. 

2. Якщо допустили помилку під час написання імені, натисніть «Редагувати», виправте помилку та збережіть 

зміни. 

3. Одразу можете роздрукувати паролі учнів для входу на інтернет-олімпіаду. 

4. Можете роздрукувати й список класу для власних потреб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Подача заявок на інтернет-олімпіади 

Перейдіть у розділ «Олімпіада» на сайті. Ознайомтесь з інформацією: дати, переваги, особливості формату тощо. 

На сторінці можна подати заявки на олімпіади. 

 

Вам одразу відприється вікно для заявок. Тут же ви побачите, які класи, на яку олімпіаду вже зареєстрували. 

1. Оберіть предмет, з якого проводиться олімпіада. 

2. Оберіть клас, який заявляєте. 

3. Якщо ще не створили його, зробіть це прямо тут. 

4. Натисніть «Подати заявку». 

Увага! На кожен клас та предмет заявки подаються окремо. 

Кількість заявок не обмежена. 
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5. Як виглядає заявка 

Заявка містить: порядковий номер, дані про вчителя, заклад освіти та номер класу. 

• Якщо тут не відобразилась назва школи, натисніть «Редагувати» (1) та вкажіть її, якщо у списку 

запропонованих шкіл, вашої немає (або вона змінила назву), повідомте нам, ми додамо чи внесемо 

правки. 

• Ви побачите список класу (2), можете заявити усіх учнів, а можете лише окремих, натиснувши «Заявити». 

• Якщо ви помітили, що ім’я учня з помилкою, натисніть «Редагувати дані» (3) та виправте її. 

У випадку, коли учень відмовляється від участі, чи ви помилково вказали учня не в його класі, натисніть 

«Видалити учня». Якщо ж видалення трапилось помилково, додайте знову учня у категорії «Мої класи» 

Не забудьте роздрукувати паролі для доступу до інтернет-олімпіади «На Урок»! Вони унікальні та генеруються під 

учня, а не під олімпіади. 

 

6. Де переглянути заявки? 

Усі заявки містяться у розділі «Заявки на олімпіаду».  
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