ПОРЯДОК
реєстрації учасників та участі у виконанні завдань відкритої частини тесту
пробного ЗНО з української мови та літератури, математики та іноземної мови (далі
в тексті – ПОРЯДОК)
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Творче об’єднання «Соняшник» надає всім охочим учням загальноосвітніх
навчальних закладів можливість перевірити свій рівень навчальних досягнень шляхом
виконання завдань відкритої частини тесту пробного ЗНО з української мови та
літератури, математики та іноземної мови (далі в тексті – ВИПРОБУВАННЯ).
Це дозволить майбутнім учасникам ЗНО отримати більш повне та об’єктивне
уявлення про рівень своєї підготовки на завершальному етапі, зокрема визначити
проблеми, що виникають у роботі саме із завданнями відкритої форми, та протягом часу,
який залишається до основної сесії, ефективно попрацювати над вирішенням таких
проблем.
На сьогодні формат пробного ЗНО не передбачає перевірки завдань відкритої форми,
а отже пропонована можливість може бути корисною для майбутніх учасників ЗНО на
завершальному етапі підготовки.
Регламентом роботи УЦОЯО та регіональних ЦОЯО не передбачено організацію
перевірки завдань відкритої форми пробного ЗНО, тому вважаємо за доцільне надати його
учасникам можливість скористатися зазначеною пропозицією Творчого об’єднання
«Соняшник».
Оскільки Творчим об’єднанням «Соняшник» передбачається залучення для перевірки
завдань відкритої частини тесту пробного ЗНО досвідчених фахівців, які мають істотний
досвід перевірки таких завдань основної сесії ЗНО, перевірку буде здійснено об’єктивно
та на високому професійному рівні.
1.2. Учасниками ВИПРОБУВАННЯ є особи, які зареєструвалися для його
проходження та сплатили за нього. Вік учасників не обмежений.
1.3. Кожен зареєстрований може взяти участь у від одного до чотирьох
ВИПРОБУВАННЯХ за таким графіком:
- 24–25.03.2018 р. – з української мови та літератури;
- 31.03–01.04.2018 р. (дозволяється з усіх предметів протягом даного терміну) – з
математики та англійської мови.
2. РЕЄСТРАЦІЯ
2.1. Реєстрація учасників ВИПРОБУВАННЯ здійснюється Творчим об’єднанням
«Соняшник» з 01 листопада 2017 року до 28 лютого 2018 року в мережі Internet на сайтах
ігор Творчого об’єднання «Соняшник» – українознавчої гри «Соняшник» grasonyashnyk.com.ua, природознавчої гри «Геліантус» helianthus.com.ua або гри зі світової
літератури «Sunflower» gra-sunflower.com.ua у розділі «Пробне ЗНО. Перевірка відкритої
частини».
Для реєстрації учаснику необхідно:
2.2. Зайти на сторінку «Пробне ЗНО. Перевірка відкритої частини»:

2.2.1. Ознайомитися з Договором публічної оферти.
2.2.2. Зареєструватися на персональній сторінці учасника ВИПРОБУВАННЯ. Для
цього заповніть усі поля реєстраційної форми:

Оберіть предмет (предмети) та натисніть на кнопку: «Зареєструватися».
За успішної реєстрації на персональній сторінці учасника з’явиться таке
інформаційне повідомлення:
Ви успішно зареєструвалися. На зазначену Вами електронну пошту було відправлено лист із посиланням для
підтвердження облікового запису.

В електронній пошті натисніть відповідне посилання:

На персональній сторінці учасника з’явиться повідомлення:

2.2.3. Роздрукувати зразок квитанції на участь у конкурсі:
Завантажити квитанцію для сплати

2.2.4. Сплатити оргвнесок з 01 листопада 2017 року до 02 березня 2018 року
відповідно до зразка квитанції на участь у ВИПРОБУВАННІ. Квитанція про сплату є
підтвердженням факту реєстрації на участь у ВИПРОБУВАННІ, ознайомлення та згоди
учасника з Договором публічної оферти та цим ПОРЯДКОМ.
2.2.5. Прикріпити протягом трьох днів після дня сплати участі у ВИПРОБУВАННІ
скан-копію або фото квитанції на персональній сторінці учасника ВИПРОБУВАННЯ.
Кнопка: «Прикріпити скан-копію сплаченої квитанції»:
Завантажити квитанцію для сплати
Прикріпити скан-копію сплаченої квитанції

2.2.6. Перевірити на персональній сторінці через три дні після дня сплати оргвнеску
сплачену суму у віконці «Сплачено»:

Увага! Після успішної сплати обрані Вами предмети змінити неможливо:

Ви можете додатково обрати інші предмети й аналогічним способом додатково
сплатити оргвнесок.
Відповідні сторінки за обраними учасником предметами

будуть активні лише після повної сплати оргвнеску:

2.3. У разі виникнення питань просимо звертатися за телефонами оргкомітету
ВИПРОБУВАННЯ:

(096)-231-81-33; (093)-197-79-11; (099)-968-69-03;
(099)-505-20-44; (073)-464-11-65; (067)-721-46-77.
3. Участь у ВИПРОБУВАННІ
3.1. Перейдіть на сторінку необхідного предмета:

На прикладі наведено предмет «Українська мова та література».
3.2. Завантажте та роздрукуйте бланк для виконання завдання.

3.3 Доступ для скачування завдань буде відкрито:
24 березня 2018 року о 9 годині ранку – з Української мови та літератури і
31 березня 2018 року о 9 годині ранку – з Математики та Англійської мови.
3.4. Напишіть текст (власне висловлення).
3.5. Зробіть чітку скан-копію або фото бланка та прикріпіть на сторінку:

Увага! Скан-копія або фото має відповідати таким параметрам: 1024*768 px та
300 dpi.
3.6. Після перевірки отримайте набрану Вами кількість балів:

4. Прикінцеві положення
4.1. У разі неучасті особи у ВИПРОБУВАННІ сплачені кошти не повертаються.

