
 

 

 

 

 

 

 

Інструкція по користуванню веб-сайтом 
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Сторінка закладу вищої освіти виглядає наступним чином: 
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a. Сторінка закладу освіти поділена на 6 основних блоків, які 

знаходяться в окремих елементах дизайну візуально. 

b. Перший блок: «Інформація про ЗВО». Цей блок містить назву 

навчального закладу, логотип закладу, якщо він присутній в 

системі та наступні дані: Населений пункт, поштова адреса, 

телефон/факс, Електронна адреса, веб-сайт, ПІБ керівника. Дані 

у цьому блоці динамічні і залежать від обраного закладу освіти. 

 
c. Наступний блок «Інформація для вступу».  

 

Цей блок містить інформацію про обраний навчальний заклад 

– дане поле недоступне для редагування. Наступні поля 

«Освітній рівень», «База вступу», «Спеціальність». 

 
 

Поле база вступу є випадним списком та має набір фіксованих 

значень, як показано на наступному зображенні. 
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Поле «Освітній рівень» теж є випадним списком, але значення 

базуються на значеннях збережених в базі даних та 

фільтруються базуючись на значенні поля «База вступу». 

 

 
Поле «Спеціальність» є обов’язковим для вибору. Значення в 

полі є випадним списком і базуються на значеннях у відповідній 

таблиці бази даних. Значення у цьому полі фільтруються по 

конкретному обраному закладу освіти та освітньому рівні. 
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d. Наступний блок «Персональна інформація». 

Всі поля у даному блоці відмічені символом * і є обов’язковими 

для заповнення 

 
Поля «Ім’я», «Прізвище», «По батькові» є текстовими полями 

вводу. Повинні заповнюватися у відповідності до паспортних 

даних користувача, для можливості ідентифікувати його 

навчальним закладом, а також для подальшого підвантаження 

цих значень у згенерований мотиваційний лист. 

 
Наступні поля «Номер телефону», «Електронна адреса», «Дата 

народження». 

Усі три поля є обов’язковими для заповнення. Поле номер 

телефону є тестовим полем. Користувач повинен вписати туди 

свій контактний номер у вільному форматі. Поле «Електронна 

адреса» також є текстовим полем. Це поле повинне бути 

заповнене у відповідному форматі: test@test.com Перша 

частина поля повинна мітити сисмвол @, і закінчуватися 

значення повинне доменною адресою відповідного поштового 

сервісу. 

Поле «Дата народження» є полем вибору. Натискаючи на 

значення, користувачу відкривається календар з можливістю 

вибору своєї дати народження. 

mailto:test@test.com
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Якщо якесь з обов’язкових полів не заповнено, то воно 

виділяється червоним кольором для фокусування уваги на 

ньому. 

 
e. Наступний блок «Освіта». Цей блок містить поле у вигляді 

стандартного текстового редактора. В дане поле заповнюються 

дані про попередню освіту вступника. 

 
f. Наступний блок «Мотивація». Цей блок містить поле у вигляді 

стандартного текстового редактора. В дане поле заповнюється 

мотивація вступника навчатись у вибраному навчальному 
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закладі. Вміст цього поля буде йти першим в основній частині 

мотиваційного листа. 

 
g. Наступний блок «Персональні якості». Цей блок містить поле у 

вигляді стандартного текстового редактора. В дане поле 

заповнюється інформація про персональні та професіональні 

якості вступника. Дані цього блоку будуть присутні у 

мотиваційному листі в основній частині після блоку мотивація.  

 
h. Наступний блок містить інформацію про згоду на збереження 

та обробку персональних даних користувача, погодження з 

положеннями «Закону про захист персональних даних», та 

кнопкою надіслати мотиваційний лист. 

Якщо користувач натискає кнопку «Надіслати мотиваційний 

лист», але користувач не дав згоду на обробку персональних 

даних, то поле підсвічується червоним кольором та 

відображається повідомлення: «Будь ласка, коректно заповніть 

всі поля відмічені *».  
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Якщо користувач заповнив все коректно і дав году на 

збереження та обробку персональних даних, система зберігає 

всі дані. Мотиваційний лист в пдф форматі а також електронний 

лист з текстом мотиваційного листа, а також доданим пдф 

документом створюються на сервері і надсилаються на 

електронну адресу закладу освіти та користувача. 

Користувачу відображається повідомлення про збереження та 

відправку мотиваційного листа. Також у вхідних повідомленнях 

свого поштового сервісу користувач може побачити 

відповідний електронний лист. 

 
 

Користувач залишається на сторінці заповнення даних і може 

створити ще один мотиваційний лист. 
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