
VІ. Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та 
конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти 

1. Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий 
електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. 

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 
– адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена 

адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника; 
– пароль для входу до особистого електронного кабінету; 
– серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту 

освіту (основу вступу); 
– номер, РІN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного 
листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності 
даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до 
використання на відповідній основі вступу, визначений цими Правилами 
прийому; 

– тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі 
відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ 
/ ЄФВВ); 

– реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов 
участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах. 

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, 
у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання 
першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або 
електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно 
провести належну перевірку документів) та надати документи, що 
підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та 
завантаження сканованих копій цих документів. 

НТУ «Дніпровська політехніка» створює консультаційний центр 
Приймальної комісії (далі – консультаційний центр) для надання допомоги 
вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання 
заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого 
закладу вищої освіти: 

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, 
по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у 
документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / 
НМТ / ЄФВВ / ЄВІ; 

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), 
інформація про якій відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту 
видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення. 

2. Зазначені вступником дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, 
перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних вступника у 



документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з 
даними сертифіката ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / 
ЄФВВ, а в разі їхньої відсутності – з даними документа, що посвідчує особу, 
що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні 
документа про базову, повну загальну середню освіту. 

У разі збігу цих даних на зазначену вступником адресу електронної 
пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного 
кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо 
особи з такими самими даними (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата 
народження), вступник додатково зазначає дані одного із документів, що 
міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або 
документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних вступник отримує 
відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення 
невідповідності. 

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає 
вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника 
на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до 
особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням 
логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до 
особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при 
реєстрації, відправляється відповідне повідомлення. 

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів 
(мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному 
форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з 
вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см (до 
1 Мб у форматі jpg). 

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери 
телефонів, завантажені копії документів. За потреби вступник зазначає 
додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО / 
сертифіката НМТ різних років відповідно до Правил прийому. 

3. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 
– в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, 

крім визначених у цьому пункті випадків; 
– тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати 

особистий електронний кабінет вступника): 
– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, 

крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні; 
– у разі подання іноземного документа про освіту; 
– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 
– у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цими 

Правилами прийому строків роботи електронних кабінетів вступників; 
– у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет 

вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що 
підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. 



Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти 
заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами 
фінансування. 

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення 
в режимі онлайн. 

У заяві вступники вказують: 
– ступінь вищої освіти; 
– основу вступу; 
– конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми 

(спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх 
програм в межах спеціальності); 

– форму здобуття освіти; 
– інформацію про вступника. 
Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного замовлення 

(при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), 
зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 
пропозицією за державним або регіональним замовленням»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 
вступної кампанії на місця державного замовлення, у заявах зазначають: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(спеціальності) та строком його дії, а також інформація про 
наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в 
конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальних 
умов вступу на навчання за державним або регіональним замовленням 
фіксується кожною поданою заявою вступника. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальності) інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою 
статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в заяві вступника. 

Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для 
здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за 
державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Текст 



мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви, за потреби на 
електронну пошту університету вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, 
що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Врахування 
права на спеціальні умови підтверджує заклад освіти, до якого подано 
відповідну заяву, на підставі документа, наявного у даних фізичної особи в 
ЄДЕБО. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або 
переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом № 271. 

Подана вступником заява відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має 
доступ заклад освіти, обраний вступником, зі статусом «Зареєстровано в 
ЄДЕБО». 

5. Заява зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається 
уповноваженою особою Приймальної комісії університету протягом трьох 
робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня 
після завершення прийому документів, у випадку складання вступних 
випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних 
випробувань. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної 
комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому 
електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або 
«Потребує уточнення вступником». 

При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» 
уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із 
зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані 
відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після 
уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа Приймальної 
комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти». 

6. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної 
комісії університету (за згодою університету або в разі перебування вступника 
на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів 
електронного зв’язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в 
електронній формі. Уповноважена особа Приймальної комісії вносить відомості 
кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з 
відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Мотиваційний лист 
додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви 
вказується номер особової справи вступника в університеті, де міститься 
мотиваційний лист. Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної 
особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна 
ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням 
електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 
електронного підпису. 

7. Порядок проведення НМТ, який визначає основні засади його 
підготовки та проведення, розробляється і затверджується Міністерством освіти 
і науки України. Механізм реєстрації вступників для складання ЄФВВ і ЄВІ, їх 
організації та проведення визначаються Порядком організації та проведення 



вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 
вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за 
№ 446/33417. 

Заяви для участі у вступних випробуваннях в університеті подаються 
через особисті електронні кабінети вступників (у паперовій формі або 
електронною поштою до Приймальної комісії в разі відсутності особистого 
електронного кабінету вступника відповідно до цих Правил прийому). 

8. Приймальна комісія університету приймає рішення про допущення чи 
недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на 
навчання для здобуття вищої освіти за підсумками розгляду поданої 
вступником заяви, доданих до неї документів, результатів вступних 
випробувань. На підставі рішення заяві вступника присвоюється один з таких 
статусів: «Допущено до конкурсу»; «Допущено до конкурсу (навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб)»; «Відмовлено закладом освіти» (із 
зазначенням причини відмови). 

9. Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в 
особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому 
заяві присвоюється один із статусів: 

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

пріоритетністю)». 
Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано 

технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО 
не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної 
помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява 
вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 
зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

Заяву у паперовій формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано 
університетом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення 
прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 
що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в 
ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 
анулюється в ЄДЕБО. При цьому заяві присвоюється статус «Скасовано 
закладом освіти». 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 
зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

10. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура 



визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 
року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 
№ 614/27059. 

11. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра на основі НРК5 можуть прийматися як документи про 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. 
№ 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про 
документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і 
додатки до них». 
 


