1. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ
1.1. Вибір КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на вступ
Для подачі заяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти натисніть на
посилання «Подача заяв», після чого з'явиться форма вибору КОНКУРСНОЇ
ПРОПОЗИЦІЇ.

1) Для обраного документа про освіту вкажіть параметри для вибору
конкурсних пропозицій та натисніть «Пошук»:
• Регіон (тобто область України, м. Київ – окремо);
• Заклад освіти;
• Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр;
• Форма навчання – денна;
• Спеціальність – введіть код спеціальності або частину назви
спеціальності.
Зверніть увагу, що для параметрів «Заклад освіти» та «Спеціальність»
реалізовано контекстний пошук, тобто для пошуку необхідної назви потрібно
ввести частину назви, написати одне зі слів (цифр), що входить до її складу, але
не менше 3-х символів. Відобразиться список з назвами (кодами), що містять це
слово (цифри).
Обов’язкові для вибору параметри позначені «*» – тільки «Заклад освіти» та
«Освітній ступінь (ОПС)», але більша деталізація у пошуку надає конкретніший
результат!
У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції»:
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 після перегляду знайденої інформації натисніть в обраній пропозиції на
посилання у колонці «Назва пропозиції» для відкриття переліку вступних
випробувань та конкурсних показників:

Зверніть увагу, що дані Приймальної комісії ЗФПО (у тому числі необхідна
контактна інформація) відображаються у разі їх внесення до конкурсної
пропозиції закладом освіти.

 для вибору пропозиції встановіть позначку у першій колонці таблиці;
 для продовження формування заяви натисніть «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ»:
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1.2. Подання вступником ЗАЯВ на вступ
Після натискання кнопки «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ» відображається форма для
подання. Перегляньте загальні параметри обраної конкурсної пропозиції:

Для подання заяви у конкурсі на місце державного або регіонального
замовлення (БЮДЖЕТ) і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією
за кошти державного або регіонального бюджету, вкажіть відповідну позначку
(верхню!):

Звертаємо увагу, що при виборі НЕБЮДЖЕТНОЇ конкурсної пропозиції
доступно вказання тільки про участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб (нижня):

Вкажіть дані про здобуття обраного ступеня (рівень) за бюджетні кошти:
 ніколи не здобувався – необхідно вказати, якщо вступ на основі базової
середньої освіти здійснюється вперше;
 вже здобутий раніше – необхідно вказати, якщо вступ на основі базової
середньої освіти вже здобуто;
 вже здобувався раніше (навчання не завершено) – необхідно вказати, якщо
вступ на основі базової середньої освіти ще не завершено.
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В блоці «Результати випробувань» вказано інформацію щодо обов’язкового
заповнення інформації. Зверніть увагу на підказки. Для внесення тексту
мотиваційного листа натисніть на запис «Внести текст мотиваційного листа»:

Звертаємо увагу, що до кожної заяви необхідно вказати текст
мотиваційного листа!
Після заповнення тексту мотиваційного листа, натисніть на кнопку «Зберегти»:

Після заповнення всіх полів та необхідної інформації, натисніть на кнопку
«Подати заяву»:
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Ознайомтесь з підтвердженням подачі заяви, та у разі достовірності даних,
натисніть кнопку «Підтвердити»:

На екрані з’явиться інформація щодо успішної реєстрації заяви в ЄДЕБО:

1.3. Подані вступником ЗАЯВИ на вступ
Після подання заяву буде додано до переліку Ваших заяв.
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Для відображення нової поданої заяви доцільно оновити сторінку браузера.
Зверніть увагу! В електронному кабінеті вступника відображаються тільки
заяви, подані в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді. Заяви, подані в ПАПЕРОВОМУ вигляді
в електронному кабінеті не відображаються!!!
Скасування заяви вступником:
У разі помилкового подання заяви Ви маєте можливість СКАСУВАТИ
подану заяву, якщо її ще не розглянуто закладом освіти.
Для цього оберіть заяву та натисніть «Активні дії» – «Скасувати»:
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2. ПОМИЛКИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ:
ПОРЯДОК ДІЙ ВСТУПНИКА
 Б1.2
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: документ не знайдено у Реєстрі документів про
освіту ЄДЕБО. Перевірте правильність введених даних. У разі їх коректності
дійте у відповідності до порядку, визначеному в Інструкції ЕК помилка Б1.2».
У реєстрі документів про освіту ЄДЕБО не знайдено вказаний документ про
освіту. Вступник наполягає, що в нього саме таке свідоцтво про здобуття БСО.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б1.2».
До листа додаються: сканкопія (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), сканкопія (фото) паспорта/документа, що посвідчує
особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером) та скріншот з помилкою. У
тексті листа, рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про причину
помилки.
 Б1.3
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: вказано анульований документ про освіту.
Перевірте правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у
відповідності до порядку, визначеному в Інструкції ЕК помилка Б1.3».
У Реєстрі документів про освіту не знайдено свідоцтва про БСО з
параметрами, вказаними вступником. Вступник наполягає, що в нього діюче
свідоцтво про БСО.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б1.3».
До листа додаються: сканкопія (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), сканкопія (фото) паспорта/документа, що посвідчує
особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером) та скріншот з помилкою. У
тексті листа, рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про причину
помилки.
 Б4.1
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в ЄДЕБО відсутні дані для однозначної
ідентифікації особи. Перевірте правильність введених даних. У разі їх
коректності дійте у відповідності до порядку, визначеному в Інструкції
помилка Б4.1».
Існує картка фізичної особи в ЄДЕБО з вказаним документом про освіту, але
вона не має діючих документів, що посвідчує особу, тож виконати додаткову
ідентифікацію неможливо.
7

Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.1».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером), сканкопія (фото) паспорта/документа, що
посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером). У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.2
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з вказаними даними додаткової ідентифікації. Перевірте
правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до
порядку, визначеному в Інструкції помилка Б4.2».
Існує картка фізичної особи в ЄДЕБО з вказаним документом про освіту, але
особа не може пройти додаткову ідентифікацію, хоча наполягає, що правильно
вносить дані. В картці фізичної особи можуть бути застарілі документи, що
посвідчують особу або може бути картка іншої особи.
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.2».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером) та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.3
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в ЄДЕБО відсутні дані для однозначної
ідентифікації особи. Перевірте правильність введених даних. У разі їх
коректності дійте у відповідності до порядку, визначеному в Інструкції
помилка Б4.3».
Не існує картки фізичної особи, що має вказаний документ про освіту, але при
цьому існує більше однієї картки з вказаними в документі про освіту ПІБ та дату
народження.
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.3».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером), та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.4
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Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в ЄДЕБО відсутні дані для однозначної
ідентифікації особи. Перевірте правильність введених даних. У разі їх
коректності дійте у відповідності до порядку, визначеному в Інструкції
помилка Б4.4».
Не існує картки фізичної особи в ЄДЕБО, що має вказаний документ про
освіту, але при цьому існує хоча б одна картка з вказаними в документі про освіту
ПІБ та дата народження, яка не має актуального документа, що посвідчує особу.
Додаткова ідентифікація документа, що посвідчує особу, не зможе підтвердити чи
спростувати, що це співставлена картка особи.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.4».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером) та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.5
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в ЄДЕБО відсутні дані для однозначної
ідентифікації особи. Перевірте правильність введених даних. У разі їх
коректності дійте у відповідності до порядку, визначеному в Інструкції
помилка Б4.5».
Не існує картки фізичної особи в ЄДЕБО, що має вказаний документ про
освіту, не існує картки фізичної особи з вказаними в документі про освіту ПІБ та
дату народження, та ще й в записі ІВС «Освіта» не вказано документ, що посвідчує
особу, тому неможливо провести додаткову ідентифікацію.
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.5».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером) та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.6.1
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з вказаними даними додаткової ідентифікації. Перевірте
правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до
порядку, визначеному в Інструкції помилка Б4.6.1».
Не існує картки фізичної особи, що має вказаний документ про освіту, при
цьому існує хоча б одна картка з ПІБ та датою народження з документа про освіту,
в цій картці внесено документ, що посвідчує особу, з документа про освіту, але
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номер документа, що посвідчує особу, не підтверджено додатковою
ідентифікацією.
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.6.1».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером), та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.6.2
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з вказаними даними додаткової ідентифікації. Перевірте
правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до
порядку, визначеному в Інструкції помилка Б4.6.2».
Не існує картки фізичної особи, що має вказаний документ про освіту, при
цьому існує хоча б одна картка з ПІБ та датою народження з документа про освіту,
але вступником не підтверджено додатковою ідентифікацією документ, що
посвідчує особу, такої картки.
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.6.2».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером), та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
 Б4.6.3
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з вказаними даними додаткової ідентифікації. Перевірте
правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до
порядку, визначеному в Інструкції помилка Б4.6.3».
Не існує картки фізичної особи, що має вказаний документ про освіту, при
цьому також не існує карток з ПІБ та датою народження і документа про освіту,
тож очікується підтвердження документа, що посвідчує особу, із запису ІВС
«Освіта», але вступником додатковою ідентифікацією його не підтверджено. Цей
випадок може бути основним випадком «помилки вводу даних» для більшої
частини вступників без НМТ (ЗНО).
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(vstup@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації Б4.6.3».
До листа додаються: сканкопії (фото) свідоцтва про БСО (з ПІБ, серією,
номером, датою видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою
народження, серією, номером), та скріншот з помилкою. У тексті листа,
рекомендуємо вказувати контактний номер телефону.
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За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про вирішення
проблеми.
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