
Інструкція користувача 

Розділ 1 Реєстрація на сайті 

Крок 1. Перейти на сайт за посиланням http://olymp.nmu.org.ua 

Крок 2. Якщо ви вперше зайшли на сайт, то необхідно створити новий обліковий запис 

 

Крок 3. Коректно заповнити всі поля реєстраційної форми 

Особливу увагу приділити (ЗАПАМ’ЯТАТИ) таким полям як «ім’я входу», «пароль» та 

«електронна пошта».  



 

Після заповнення необхідної інформації натисніть кнопку «Створити запис». 

Наприклад: 

 

 

Крок 4. Після коректного заповнення всіх необхідних даних ви отримаєте наступне 

повідомлення 

 



Далі необхідно натиснути кнопку «Продовжити». 

Крок 5. Заходите на вказану при реєстрації власну електронну пошту та відкриваєте листа, 

який вам автоматично надійде для підтвердження реєстрації.  

Для завершення реєстрації перейдіть за посиланням з листа або скопіюйте та перейдіть за 

наданою для підтвердження веб-адресою у вікні браузера (Chrome, Firefox, Opera тощо). 

Увага! При копіюванні наданого у листі посилання остання крапка не враховується. 

Крок 6. Необхідно вказати додаткову інформацію про користувача: школа де ви 

навчаєтесь, контактний номер телефону і т.д.. Ця інформація необхідна для ідентифікації 

особи під час ІІ туру Олімпіади у разі успіху на І турі. 

Після внесення додаткової інформації натиснути «Оновити профіль» 

Розділ 2 Реєстрація на предметній олімпіаді 

Після успішної реєстрації і входу головна сторінка має наступний вигляд. 

 

Прокрутивши вниз головну сторінку ви бачите перелік предметів, з яких буде проводитись 

олімпіада. Обираєте необхідний та власноруч реєструєтесь. 



 

Наприклад ви обрали «Олімпіада з математики» і нажимаєте «Детальніше». 

 

Натисніть «Зареєструвати мене» (автоматично на вказану при реєстрації електронну пошту 

надходить лист-повідомлення про реєстрацію на олімпіаді).  

Після цього ви переходите до внутрішньої частини обраної предметної олімпіади.  

На даний момент для перегляду Вам будуть доступні 3 розділи:«Новини» (інформація 

щодо перебігу Олімпіади та пізніше буде додано графік проведення ІІ туру); «Пробний 

тест з … »( для ознайомлення з механікою онлайн-тесту); розділ з назвою предмету – сама 

онлайн олімпіада. 



 

Розділ «Пробний тест з ………. (для ознайомлення)» Ви зможете використати для 

ознайомлення з механізмом проведення дистанційної олімпіади з предмету. Кількість 

спроб не лімітується. Час на проходження тесту також не обмежено. 

Основні елементи які ви використовуєте під час відповіді на питання: 

 

Блок 1 Кнопки швидкого переключення між питаннями. 

Блок 2 Блок вибору відповіді. Навпроти тієї відповіді, яку ви вважаєте вірною вам 

необхідно клікнути мишкою. 

Блок 3 Кнопка переходу до наступного питання. 

 

Для спрощення контролю за тими питаннями на які ви вже надали відповіді, кнопки з 

блоку 1 стають наполовину сірими. 

Проходження залікового варіанту тесту з того чи іншого предмету мають наступні умови: 



1) Всього надається три спроби для проходження тесту; 

2) Час на проходження кожної спроби 3 години; 

3) Підсумковий результат обирається кращий з використаних спроб; 

4) Загальна кількість балів за тести у першому турі – 50; 

5) Для того, щоб ви пройшли до другого (очного) туру олімпіади вам необхідно 

набрати не менш ніж 75% балів. 

Після того, як ви відповіли на всі питання, необхідно натиснути кнопку «Відправити все та 

завершити». 

Після цього ви побачите підсумок проходження спроби у вигляді «Відгука» де буде 

сказано про подолання бар’єру у 75% правильних відповідей.  

 


