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1.

Реєстрація та вхід до системи

Існує два способи увійти до Системи «ВИБОРКОМ»:
-

без реєстрації постійного користувача

-

як зареєстрований користувач

Для того, щоб увійти до Системи без реєстрації постійного користувача потрібно натиснути кнопку «Гостьовий
вхід». Гостьовий вхід дозволяє отримати доступ до навчальних матеріалів, проте без можливості ставити
питання і брати участь в обговоренні. Інформація про підписки і проходження тих чи інших навчальних тем
"гостьовими" користувачами не зберігається, відповідно "гостьовий" користувач кожного разу повинен
починати роботу "з нуля"
Для того, щоб зареєструватись в Системі як постійний користувач потрібно натиснути кнопку «Реєстрація».
Реєстрація в системі вимагає мінімальної інформації про користувача, а саме - адресу електронної пошти.
Після входу в Систему ви можете змінити або уточнити свої дані, натиснувши на свій логін у верхньому
правому кутку екрану. У своєму профілі ви ми можете:
-

редагувати свої дані
змінити пароль
вибрати, яка інформація з вашого профілю має бути доступна для перегляду іншими користувачами
докласти до профілю свою фотографію або аватар (за бажанням)
продивитись свій записник

1

Система, в т.ч. її інтерфейс вдосконалюються. По мірі вдосконалення Системи до посібника користувача будуть вноситись відповідні
зміни. Шукайте останній варіант посібника в Бібліотеці Системи.
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2.

Головна («домашня») сторінка Системи

Кнопки основного меню системи:
«Каталоги» - перехід до каталогів тем та навчальних курсів.
«Форум» - перехід до форуму системи, в якому користувачі можуть взяти участь в обговоренні питань,
пов‘язаних із роботою системи, навчанням членів виборчих комісій, а також роботою членів виборчих комісій.
Ви можете скористатись форумом, якщо у вас виникли зауваження чи побажання до роботи Системи.
«Бібліотека» - перехід до бази документів та матеріалів, пов‘язаних з питаннями організації виборів та
роботою виборчих комісій. База містить законодавчі та підзаконні акти, що регулюють проведення виборів в
Україні, форми документів та приклади їх заповнення, посібники та інші методичні рекомендації.
«Питання-відповідь» - перейшовши за цим посиланням ви можете поставити питання, що стосується роботи
виборчих комісій. Після того, як ЦВК дасть відповідь на ваше питання – воно буде розміщено в Бібліотеці, так
що й інші користувачі Системи зможуть мати доступ до цієї інформації. Перед тим, як поставити питання
рекомендується здійснити пошук відповіді на питання в Бібліотеці Системи – можливо ви не перший, у кого
виникло таке питання, і відповідь на нього вже розміщена в Бібліотеці.

3.

Як знайти потрібну навчальну тему?
1. Виберіть каталог, що відповідає типу виборів, які вас цікавлять у верхньому лівому кутку. Ви
побачите список усіх тем з усіх розділів цього каталогу. Для того, щоб продивитись теми, які
стосуються лише певного розділу – клікніть мишкою на назві розділу.
2. Підпишіться на теми, які вас цікавлять. Для цього натисніть кнопку «Підписка на тему» напроти
назви теми.
3. Увійдіть до теми, на яку ви підписані, натиснувши кнопку «увійти до теми»
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4.

Як пройти навчання в темі?

Увійшовши до теми, користувач може ознайомитись із вступом – загальною інформацією про тему.

Для переходу до навчання натисніть «Навчальні матеріали» в меню зліва. Типова навчальна тема включає:
- Підтеми, на які розбито навчальний матеріал
- Різноманітні додатки (зразки документів, інфографіку, тощо)
- Поширені запитання та відповіді на них
- Підсумковий тест
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Типовий навчальний об‘єкт (підтема) зазвичай містить:
- Відеолекцію
- Текстові інструкції з лінками на законодавство і постанови ЦВК
- Посилання на зразки документів та інші додатки
Щоб увійти до навчального об‘єкту потрібно клікнути на його назві (дивіться приклади навчальних підтем на
наступній сторінці).
Ознайомившись із підтемою можна повернутись до списку навчальних матеріалів, натиснувши «Навчальні
матеріали» або кнопку «Повернутись назад»
Приклад навчального об‘єкту (підтеми):
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Приклад навчального об‘єкту (підтеми):
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5.

Бібліотека

Бібліотека – це окремий модуль системи, який, який містить:
- Підбірку посилань на законодавство та підзаконні акти
- Різноманітні методичні та навчальні матеріали, посібники, тощо
- Посилання на форми документів виборчих комісій
- Підбірку зразків документів дільничних та окружних/територіальних виборчих комісій
- Підбірку відповідей на найбільш поширені питання користувачів
Інформація в системі згрупована по видах виборів:

Вибравши потрібний тип виборів ви можете далі перейти в потрібний підрозділ бібліотеки:
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