
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ: 

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на 

інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua. 

Під час реєстрації на зазначеному сайті вступник має зазначити 

наступні дані: 

•   адресу електронної пошти, до якої абітурієнт має доступ; 

• номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

•  серію та номер атестата/ свідоцтва про повну загальну середню 

освіту; 

•  серію та номер документа, що посвідчує особу. 

Після реєстрації вступник отримає логін та пароль для доступу до 

особистого електронного кабінету. В особистому електронному кабінеті 

вступнику необхідно: 

1. Внести дані про себе. 

2. Обрати вищі навчальні заклади і напрями (спеціальності) на які 

вступник подаватиме заяву про вступ. 

РЕЖИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ 

Подані вступником електронні заяви відразу відображаються у розділі 

Єдиної бази, до якого мають доступ приймальні комісії вищих навчальних 

закладів, обраних вступником.  

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної 

заяви до обраного вступником закладу вищої освіти; 

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують 

уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад 

вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх 

подання; 

«Зареєстровано у закладі освіти» – електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення 

про допуск вступника до участі в конкурсному відборі; 

«Відмовлено закладом освіти» – власника зареєстрованої електронної заяви 

не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення 

приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу 

заклад вищої освіти зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному 



кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі 

освіти» або «Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою 

пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному 

кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» 

або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання 

електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з 

такою самою пріоритетністю; 

«Скасовано закладом освіти» – подана електронна заява вважається такою, 

що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням 

приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, 

зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом 

про допущену технічну помилку; 

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви 

допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за 

кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». 

Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника 

заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб», зобов'язаний у визначені умовами прийому вищого 

навчального закладу строки прийняти рішення щодо вступу на зазначену 

спеціальність та відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу 

для подання паперової версії заяви про вступ та необхідних оригіналів 

документів (атестат, сертифікат ЗНО та ін.). 

У випадку якщо абітурієнт, електронна заява якого отримала статус 

«Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб», не з’явився у встановлені строки до приймальної 

комісії вищого навчального закладу для підписання власної заяви про вступ 

та не подав оригінали документів, рішення про рекомендування його на 

зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. 

На підставі цього уповноважена особа приймальної комісії вузу змінює 

статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із 

списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб». 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається у межах 

ліцензійного обсягу. 


