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РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА
Для відкриття електронного кабінету слід вказати 
адресу електронної пошти – надалі вона буде логіном 
для входу. Система автоматично перевірить логін на 
збіг з іншими. Якщо буде зафіксовано ідентичність 
логінів – видасть попередження. У такому разі потрібно 
створити новий унікальний логін. На вказану 
електронну адресу надійде лист для активації доступу 
до електронного кабінету.


Під час реєстрації електронного кабінету 
заборонено використовувати електронні адреси 
заблокованих в Україні сервісів, наприклад, 
mail.ru, yandex.ru. 

Поряд з тим, для реєстрації електронного кабінету 
потрібно внести наступні дані: 

• одного з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік 
отримання (2019-2022); дані інших сертифікатів варто 
додати в особистому електронному кабінеті вступника 
вже після реєстрації; 

• свідоцтва про повну загальну середню освіту 
(атестата) – серію, номер та середній бал додатка 
(про порядок його розрахунку дізнайтеся за 
посиланням.
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ЯКІ ДАНІ ТА ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ЗАВАНТАЖИТИ?
Після активації електронного кабінету потрібно 
ввести / завантажити таку інформацію про 
вступника:


• контактний номер телефону (у форматі +380): 
це потрібно для оперативного зв’язку закладу 
освіти з абітурієнтом і його батьками, тому 
варто вказати кілька телефонних номерів;


• кольорову фотокартку вступника (3х4 см);


• фотокопію додатка до документа про освіту. 


Фото потрібно завантажувати у форматі 
JPG (JPEG, PNG), а максимальний розмір 
такого файлу не має перевищувати 1 Мб. 

Фото додатка потрібно завантажувати у 
форматі PDF, а максимальний розмір такого 
файлу не має перевищувати 3 Мб.!03
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ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в 
режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на 
участь у конкурсному відборі до ЗВО.


Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну 
пропозицію
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ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Таблиця відповідності середнього бала 
документа про повну загальну середню 
освіту, обрахованого за 12-бальною 
шкалою, за значенням 200-бальної 
шкали

Правила прийому 2022 р.
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