
Програмний комплекс 

для проведення конкурсу «Геліантус-учитель» 

 

 

 
 

 

І. Реєстрація в конкурсі 

 

Натиснувши на кнопку «Зареєструватися», 

 
 

Ви потрапляєте на сторінку реєстрації в конкурсі: 

 

 
 

1. Придумайте та введіть будь-який нік тільки англійськими літерами або цифрами 

(наприклад, Natalia, kaluna, 1234567 тощо). Запам’ятайте та запишіть цей нік! З його 

допомогою Ви зможете потрапити на сторінку виконання завдань. Увага! Це поле не можна 

буде змінити після реєстрації! 
2. Придумайте та введіть будь-який шифр тільки англійськими літерами або цифрами 

(наприклад, Natalia, Kaluna, 1234567 тощо). Запам’ятайте та запишіть цей шифр! З його 

допомогою Ви зможете потрапити на сторінку виконання завдань. Увага! Це поле не можна 

буде змінити після реєстрації! 
3. Підтвердження шифру. Введіть шифр ще раз. 

4. Введіть у графі «Область» перші літери назви Вашої області й оберіть зі списку потрібну.  

 
Увага! Це поле не можна буде змінити після реєстрації! 

5. Уведіть email. На нього Вам надійдуть Ваш нік і шифр, які Ви зазначали при реєстрації, та 

інші інформаційні повідомлення. 
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6. За бажанням введіть номер Вашого мобільного телефону (для можливості зв’язатися в разі 

виникнення проблем) у форматі.  

 
Після введення реєстраційних даних у відповідні поля, переконайтеся в правильності їх 

заповнення. Увага! Не забудьте записати вибрані та введені Вами нік і шифр. Вони будуть 

необхідні для того, щоб потрапити на Вашу сторінку для перегляду результату. 

Після натиснення на кнопку «Зареєструватися» на екрані з’явиться повідомлення про успішну 

реєстрацію в конкурсі. Надходження листа на електронну адресу з Вашими Ніком і Шифром 

свідчить про успішну реєстрацію. У разі відсутності листа зв’яжіться з оргкомітетом. 

 
 

ІІ. Перегляд реєстраційних даних 

 

Обов’язково перевірте Ваші реєстраційні дані. 

Введіть обрані Вами нік та шифр: 

 
У будь-який час до початку виконання завдань конкурсу (23.03.2016 року, 15.00) Ви зможете 

переглянути Ваші реєстраційні дані й упевнитися в тім, що Ви зареєстровані, тобто є зазначені Вами 

поля: назва області, email і номер телефону. 
 

ІІІ. Виконання завдань 

 

Завантажити файл із завданнями можна буде з 16.03.2016 року до 23.03.2016 року (включно) 

на персональній сторінці. Пароль до файлу буде розміщено на сторінці «Геліантус-учитель» о 

14:50 23.03.2016. 
Для цього натисніть кнопку «Увійти»: 

 
Після введення Ваших ніку та шифру у відповідні віконця та натискання на кнопку «Увійти» 

 
 

Ви потрапите на персональну сторінку. 

 

 

 



 

На цій сторінці Ви зможете завантажити завдання тесту у форматі .xls для участі в конкурсі 

в off-line режимі.  

 

 
 

Звертаємо увагу на те, що ім’я файлу відповідає Вашому ніку. Змінювати ім’я файлу не 

можна! Інакше робота прийматися не буде. 

Завантажити файл можна буде з 17.03.2016 року до 23.03.2016 року (включно) на 

персональній сторінці. Пароль до файлу буде розміщено на сторінці «Геліантус-учитель» о 14:50 

23.03.2016. 
У цьому прикладі: «Вітаємо: 777777» 777777 – це обраний Вами нік.  

 

Код для розкриття файлу із завданнями буде оприлюднений на головній сторінці сайту 

«Геліантус» helianthus.com.ua та на сторінці «Геліантус-учитель» приблизно о 14.45 години 23 березня, і 

конкурс почнеться. Триватиме він півгодини. Завдання конкурсу матимуть такий вигляд: 

 
Правильні відповіді потрібно помітити знаком «х» у відповідному стовпчику, як показано нижче: 

 
Після виконання завдань файл з відповідями потрібно зберегти, прикріпити до електронного листа 

та відправити на адресу конкурсу: konkurs.uchitel@gmail.com або helianthus.gra@gmail.com до 16.00 23 

березня. Листи, відправлені після зазначеного часу, розглядатися оргкомітетом не будуть! 

 

Кожний учасник конкурсу, який дотримається всіх зазначених правил, може дізнатися кількість 

набраних балів і свій рейтинг з 01.04.2016 року до 07.04.2016 року на своїй сторінці. 

Для отримання диплома/ сертифіката заповніть анкету до 07.04.2016 року. 

 

ІV. Повідомлення персональних даних 

 

1. У разі Вашого бажання оприлюднити результати, отримати диплом переможця або сертифікат 

учасника до 7 березня 2016 року Ви повідомляєте в оргкомітет свої повні дані. 

Ваші результати будуть опубліковані на сайті та в підсумковому листі Міністерства освіти і науки 

України, а Вас – нагороджено за перемогу чи участь у конкурсі. 

Увага! Передаючи Ваші персональні дані, Ви надаєте оргкомітету згоду на обробку Ваших 

персональних даних і надання доступу до персональних даних третім особам. 

Кликніть на кнопку «Заповнити анкету»: 
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Ви потрапите на сторінку персональних даних, яка буде мати такий вигляд: 
 
 

 
 

 

Поля: «Телефон», «email» та «Область» уже заповнені з Ваших реєстраційних даних. 

Уведіть у відповідні поля: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, кваліфікаційну 

категорію, стаж роботи, адресу в такому форматі: 

 

 
Поля: «Текст для сертифіката» та «Адреса відправлення» сформуються програмою автоматично. 

УВАГА! Саме такий текст буде на дипломі/сертифікаті та на поштовому конверті. Після 

перевірки цього тексту та можливої корективи даних у цих полях поставте дві галочки «Перевірте і 

підтвердіть», як показано на рисунку: 

 

 
 



Після заповнення персональних даних кликніть на кнопку: «Зберегти»: 

 

2. Якщо Ви не бажаєте отримати диплом переможця або сертифікат учасника, Ви не 

повідомляєте в оргкомітет свої повні дані. У цьому разі натисніть на кнопку «Вийти»: 

 

 

V. Оприлюднення рейтингу 

 

З 01.04.2016 року до 07.04.2016 року Ви зможете дізнатися свій рейтинг серед усіх учасників 

конкурсу. Для цього на сторінці конкурсу «Геліантус-учитель» введіть Ваш нік та шифр у відповідні 

віконця та натисніть на кнопку «Увійти». Ви потрапите на Вашу персональну сторінку, де зможете 

переглянути свій рейтинг. 

 

 

Бажаємо успіху! 


