
ВИТЯГ  
з  «Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році», 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

 від 13 жовтня 2017 року № 1378 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23 квітня 2018 року № 409), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 17 травня 2018 року за № 602/32054 

 

II. Подання електронної заяви 

 

1. Заяви тільки в електронній формі за ступенем бакалавра (на 

І курс) подають вступники, зазначені в Правилах прийому.  

 

2. Для подання електронної заяви вступник реєструє особистий 

кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: 

https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

 

 адресу електронної пошти, до якої має доступ. Зазначена 

адреса буде логіном для входу до особистого електронного 

кабінету; 

 пароль для входу до особистого електронного кабінету; 

 номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

 серію та номер атестату про повну загальну середню 

освіту; 

 середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений 

за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і 

розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку 

до атестату оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, 

державна підсумкова атестація). Предмети, з яких зроблено запис 

«звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній 

бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, 

вступник може виправити самостійно до подання першої заяви. 

 

 4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу,  

перевіряються в Єдиній базі. 

 5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
https://ez.osvitavsim.org.ua/


зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації 

особистого електронного кабінету вступника. 

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету -

одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення. 

 6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу 

до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при 

реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною 

адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

 7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до 

Єдиної бази для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з 

вступником номери телефонів (домашній та/або мобільний) із 

зазначенням телефонних кодів. 

 Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):  

 додатка до атестата про повну загальну середню освіту; 

 кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись 

до НУФВСУ; 

 якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі 

сільського коефіцієнта - довідки про реєстрацію місця 

проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця 

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207).  

 Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, 

освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює 

пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для 

зарахування на місця за державним або регіональним замовленням. 

 8. Подана вступником електронна заява відразу відображається 

у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, 

обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує 

статус «Зареєстровано в Єдиній базі». 

 9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в 

особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві 

встановлюється один із статусів: 

«Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі 

вищої освіти; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою 

самою пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено 

до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права 

подання нової заяви з такою самою пріоритетністю. 

https://ez.osvitavsim.org.ua/

