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t. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
l . Цей Порядок , розроблени й вiдповiдно до Закону Укра'iни «Про вищу 

освiту» . Положення про (дину державну електронну базу з питань освiти, 

затвердженоrо наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни вiд 08 червня 2018 

року, заресстрованим в Мiнiстерствi юстицi'i Украi'ни 05 жовтня 2018 р. за 

No 11 32/32584, визначас механiзм подання вступником заяви в електроннiй 

формi на участь у конкурсному вiдборi до закладiв вищо'i освiти та "ii розrляду 

закладом вищо'i освiти. 

2. У uьому Порядку термiни вживаються у таких значениях: заява в 

елеh-троннiй форм i на участь у конкурсному вiдборi до закладiв вищо"i освiти 

(дал i - електронна заява) - запис , що вноситься вступником в особистому 

електронному кабiнетi до (диноi' державноi" електронноi" бази з питань освiти 

(дал i - €дина база) шляхом заповнення ним у режимi онлайн електронноi" 

форми на iнтернет-сайтi за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та мiстить 

вiдомостi про обранi ним заклади вищоi· освiти, конкурсну пропозицiю та 

встановлену ним прiоритетнiсть заяви; 

особистий електронний кабiнет вступника - веб-сторiнка, за допомогою 

якоi' вступник подае електронну заяву до закладу вищоi" освiти та контролюе Гi 

статус ; 

статус електронноi' заяви параметр електронноi" заяви, що 

встановлюеться закладом вищоi" освiти в (динiй базi та вiдображаеться в 

особистому електронному кабiнетi вступника; 

Умови прийому- Уr-.юви при1vюму на навчання до закладiв вишоi· освiти 

Yi-:pa·1·н1 i в 2020 poui , затвердженi на казом Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни 

вi .1 11 жовтня 701 9 року №1 1285. 
3. Параметр «Статус електронноi' заяви» може набувати таких значень: 

«Зареестровано в €динiй базi» - пiдтвердження факту подання 

електронноi· заяви до ДДПУ; 

«Потребуе уточнения вступником» - електронну заяву прийнято ДДПУ 

до розrляду, але данi стосовно вступника потребують уточнения. Одночасно з 

присвоЕ:нням електроннiй заявi цього статусу ДДПУ зазначае перелiк даних, 

якi потребують уточнения, та спосiб i"x подання; 

«ЗареЕ:стровано у закладi освiти» - електронну заяву прийнято ДЦПУ до 

розrляду та в установленому порядку приймасться рiшення про допуск 

вступника до участ i в конкурсному вiдборi; 

«Вiдмовлено закладом освiти» - власника зареестрованоi" електронноi" 

заяви не допущено до ylracтi у конкурсному вiдборi на пiдставi рiшення 

приймально'i кoмici'i. У разi присвоЕ:ння електроннiй заявi цього статусу ДДПУ 

зазначае причину вiдмови; 

«Скасовано вступником» - подана електронна заява вважаеться такою, 

шо не подавалась, якщо Гi скасовано вступником в особистому електронному 

кабiнетi до моменту встановлення заявi статусу «Зареестровано у закладi 

освiти» або «Потребус уточнення вступником»; 

«Скасовано вступником (без права подання новоi' заяви з такою самою 

прiоритетнi стю )» - подана електронна заява вважасться такою, що не 



подавалась, якщо "ii скасовано вступником в особистому електронному 

кабiнетi пiсля встановлення заявi статусу «ЗареЕ:стровано у закладi освiти» або 
«Потребус уточнения вступником», але до моменту закiнчення подання 
електронних заяв. При цьому вступник не маf права подавати нову заяву з 

. . 
такою самою прюритетюстю; 

«Скасовано закладом освiти» - подана електронна заява вважасться 

такою, що не подавалась, якщо "ii скасовано ДДПУ за рiшенням приймально·i 
кoмici'i, за умови виявлення ДДПУ технiчно'i помилки, зробленоi" пiд час 
внесения даних до €дино'i бази, що пiдтверджуЕ:ться актом про допущену 

техючну помилку; 

«Допущено до конкурсу» - власника зареестровано·i електронноi' заяви 
допущено до участi у конкурсному вiдборi на мiсця, що фiнансуються за 
кошти державного (регiонального) бюджету, та на мiсця, що фiнансуються за 

кошти фiзичних та юридичних осiб; 
«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фiзичних та юридичних 

осiб)» - власника заресстровано'i електронно'i заяви допущено до участi У 
конкурсному вiдборi на мiсця, що фiнансуються за кошти фiзичних та 
юридичних осiб. Статус встановлюсться у таких випадках: 

вступник у встановленi строки не виконав вимог Умов прийому для 
зарахування на мiсця, що фiнансуються за кошти державного (регiонального) 
бюджету, але за рiшенням приймальноi' кoмicii' допущений до конкурсного 

вiдбору на мiсця за кошти фiзичних та юридичних осiб; 
вступник подав заяву до участi у конкурсному вiдборi тiльки на мiсця за 

кошти фiзичних та юридичних осiб вiдповiдно до Умов прийому; 

вступника зараховано за iншою заявою на навчання на мiсuя, що 

фiнансуються за кошти державного (регiонального) бюджету, але вiн також 

мае право на зарахування на навчання за кошти фiзичних та юридичних осiб; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регiонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний вiдбiр та 

рекомендований до зарахування на навчання на мiсця, що фiнансуються за 

кошти державного (регiонального) бюджету. У разi присвосння електроннiй 

заявi такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов' язаний 

виконати вимоги для зарахування на мiсця державного та регiонального 

замовлення; 

«Виключено зi списку рекомендованих (навчання за кошти державного 

(регiонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до 

ДДПУ за обраною спецiальнiстю ( спецiалiзацiсю) на навчання за кошти 
державного (регiонального) бюджету у зв'язку з невиконанням вимог Умов 

прийому або 'ix порушенням тоща. При встановленнi заявi такого статусу 
ДДПУ обов'язково зазначас причину виключення; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фiзичних та/або 

юридичних осiб)» - вступник пройшов конкурсний вiдбiр та рекомендований 

до зарахування на навчання на мiсця, що фiнансуються за кошти фiзичних та 

юридичних осiб. У разi присвосння електроннiй заявi такого статусу для 



зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги до 

зара,"ування; 

«Виключено зi списку рекомендованих (навчання за кошти фiзичних та 
юридичних осiб)» - вступник втратив право бути зарахованим до ДЦПУ за 
обраною спецiальнiстю ( спецiалiзацiсю) на навчання за кошти фiзичних та 
юридичних осiб у зв'язку з невиконанням вимог Умов прийому або "ix 
порушенням тощо. При встановленнi заявi такого статусу ДЦПУ обов'язково 
зазначас причину виключення; 

«Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» -
наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ДЦПУ за 
кошти державного бюджету; 

«Включено до наказу (навчання за кошти фiзичних та/або юридичних 
осiб)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ДЦПУ 
за кошти фiзичних та/або юридичних осiб; 

«Вiдраховано» - вступника вiдраховано iз ДДПУ або скасовано йога 
зарахування . 

4. ДДПУ до початку вступно'i кампанii" у строки, визначенi в Умовах 
прийому, вносить до €дино'i бази перелiк конкурсних пропозицiй, за якими 
оголошуеться прийом на навчання в 2019 роцi, при цьому щодо кожно'i з них 
зазначаються: 

назва конкурсноi" пропозицii"; 

вид конкурсноi" пропозицii"; 

структурний пiдроздiл (факультет, iнститут тощо), у якому ведеться 
шдготовка; 

освiтнiй ступiнь (освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень навчання); . . 
назва та код спещальност1; 

назва та код спецiалiзацi'i; 
назви(а) освiтнiх(ьо'i) програм(и); 

форма навчання; 

курс, на який здiйснюсться прийом; 

встановлений строк навчання , дати його початку та закiнчення; 

дати початку та закiнчення прийому заяв; 

лiцензований обсяг та квалiфiкацiйний мш1мум, максимальний 
(загальний) обсяг державного та регiонального замовлення; 

обсяг прийому за квотами та на контракт; 

перелiк вступних випробувань iз зазначенням мiнiмально'i кiлькостi 

балiв з них, вагових коефiцiснтiв до конкурсних предметiв. 

2. ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОI ЗАЯВИ 
1. Заяви в електроннiй формi подають вступники, зазначенi в Умовах 

прийому. 

2. Для подання електронних заяв вступник рееструе особистий 

електронний кабiнет на iнтернет-сайтi за електронною адресою 
/1ttps:// t'z.osv i ta v.s i 111 .огg. ш1/ . 

3. Пiд час ресстрацi·i вступник зазначас такi данi: 



адреса електронно'i пошти, до яко'i вступник мае доступ. Зазначена 

адреса буде лоriном для входу до особистоrо електронноrо кабiнету; 

пароль для входу до особистого електронного кабiнету; 

номер, РIN-код та рiк отримання сертифiката зовнiшнього незалежного 

ОЦIНЮВання; 

серiя та номер документа про повну загальну середню освiту; 

середнiй бал додатка до зазначеноrо документа, обчислений за 12-

бальною шкалою з округленням до десятих частин бала i розрахований як 

середнс арифметичне ycix зазначених в додатку до документа оцiнок 

(iнварiантна частина, варiативна частина, державна пiдсумкова атестацiя). 

Предмети, за якими зроблено запис «звiльнений(а)», а також факультативи у 

загальну кiлькiсть не враховуються. Середнiй бал, введений в особистому 

електронному кабiнетi з помилкою, вступник може виправити самостiйно до 

подання першоi· заяви. 

Пiд час ресстрацii" електронного кабiнету вступник надас згоду на 

оприлюднення результатiв ЗНО/конкурсного балу. 

4. Поданi вступником данi, передбаченi у пунктi 3 цього роздiлу, 

перевiряються в €динiй базi. 

5. У разi збiгу даних вступника в €динiй базi (прiзвище, iм'я, по батьковi, 

дата народження тощо) вiн отримуе на зазначену ним адресу електронноi· 

пошти повiдомлення для активацi'i особистого електронного кабiнету 

вступника. 

Якщо в €динiй базi вже наявна iнформацiя щодо особи з такими самими 
. . . . 

даними, вступник додатково зазначае даю одного 1з документш, що м1стяться 

в €динiй базi (серiю (за наявностi) та номер документа про освiту або 

документа, що посвiдчус особу). 

Строк для активацii" вступником особистого електронного кабiнету -
. . . 

одна година з моменту отримання вщповщного повщомлення . 

6. Ресстрацiя в €динiй базi надае вступнику можливiсть доступу до 

особистого електронного кабiнету iз зазначеними ним при ресстрацiУ логiном 

та паролем на iнтернет-сайтi за електронною адресою 

https: //ez.osvita\lsi m . oгg . tia/ . 

7. В особ истому електронному кабiнетi вступник вносить до €дино"i бази 

номери телефонiв (домашнiй та/або мобiльний) iз зазначенням телефонних 

кодiв для можливостi оперативного зв 'язку ДДПУ з вступником. 

Крiм того, вступник завантажус сканованi копi'i ( фотокопi'i): 

додатка до документа про повну загальну середню освiту; 

кольорово"i фотокартки розмiром 3 х 4 см, що подае до ДДПУ; 

якщо вступник претендуе на врахування у конкурсному балi сiльського 

коефiцiента, - довiдки про реестрацiю мiсця проживания особи (додаток 13 до 

Правил ресстрацii" мiсця проживання, затверджених постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв Украi"ни вiд 02 березня 2016 року № 207). 
Для подання заяви вступник обирае ДДПУ, освiтнiй ступiнь, конкурс ну 

пропозицiю та встановлюе прiоритетнiсть заяви для участi у конкурсному 

вiдборi для зарахування на мiсця за державним або регiональним замовленням. 



8. Подана вступником електронна заява вiдразу вiдображаЕ:ться у роздiлi 
€дино·i бази, до якого мае доступ заклад вищоi' освiти, обраний вступником . У 

момент подання електронна заява отримуЕ: статус «ЗареЕ:стровано в €динiй 
базi». 

9. Подану електронну заяву може бути скасовано встуnником в 

особистому електронному кабiнетi. При цьому еле:ктроннiй заяв1 . . 
встановлюЕ:ться один 1з статусш: 

«Скасовано вступником» - якщо заяву не зареЕ:стровано у ДДПУ; 

«Скасовано вступником (без права подання новоi' заяви з такою самою 

прiоритетнiстю )» - якщо заяву зареестровано або допущено до конкурсу у 
ДДПУ. При цьому вступ ник не маЕ: права подавати нову заяву з такою самою . . 
прюритетюстю. 

3. ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГ ЛЯД ЕЛЕКТРОННОI ЗАЯВИ 
ПРИЙМАЛЬНОЮ KOMICI€IO ДДПУ 

1. Ректор ДДПУ забезпечуе опрацювання приймальною ком1с1Е:ю 

електронних заяв, що надiйшли до ДДПУ, вiдповiдно до Умов прийому, цього 
Порядку та правил прийому до закладу вищоi' освiти. 

2. Електронна заява iз статусом «Зареестровано в €динiй базi» 
розглядаеться приймальною комiсiею ДДПУ у строки, встановленi У мовами 
прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальноi' кoмici'i 
надаЕ: електроннiй заявi один з таких статусiв, що вiдображаються в 
особистому електронному кабiнетi вступника: «Зареестровано у закладi 
освiти» або «Потребуе уточнения вступником». 

При встановленнi електроннiй заявi статусу «ЗареЕ:стровано у закладi 
освiти» ДДПУ заз на чае ( за наявностi вiдповiдного випробування) час та мiсце 
проведения творчого конкурсу / творчого залiку / вступного iспиту. Внесенi 
данi вiдображаються в особистому електронному кабiнетi вступника. 

При встановленнi електроннiй заявi статусу «Потребуе уточнения 
вступником» уповноважена особа зазначае перелiк даних, що потребують 
уточнения, iз зазначенням способу та дати, до яко'i Ух необхiдно подати. 
Внесенi данi вiдображаються в особистому електронному кабiнетi вступника. 
Пiсля уточнения вступником необхiдних даних уповноважена особа змiнюЕ: 
статус електронно'i заяви вступника на «Зареестровано у закладi вищоi" освiти». 

3. На пiдставi рiшення приймально'i кoмici'i ДДПУ про допущения чи 
недопущения вступника до участi у конкурсному вiдборi для вступу до ДДПУ 
електроннiй заявi вступника встановлюеться статус «Допущено до конкурсу», 

або «Допущено до конкурсу (навчания за кошти фiзичних та юридичних 
осiб)», або «Вiдмовлено закладом освiти» (iз зазначенням причини вiдмови) . 

4. Паперова заява, зареестрована в €динiй базi, може бути скасована 
ДДПУ на пiдставi рiшення приймально'i кoмicii' до дати закiнчення прийому 
документiв на навчання для заяв у паперовiй формi за умови допущения 
технiчноi· помилки пiд час внесения вiдповiдних даних до €диноi' бази , що 

пiдтверджуеться актом про допущену технiчну помилку, сформованим в 



€динiй базi. Скасована заява ввюкаЕ:ться неподаною, а факт такого подання 
анулюсться в €динiй базi. 

Електронна заява, заресстрована в €динiй базi, може бути скасована 
Технiчним адмiнiстратором €дино·i бази на пiдставi рiшення Розпорядника 
€дино'i бази не пiзнiш як за день до закiнчення подання електронних заяв для 
електронних заяв за умови виявлення технiчно·i помилки пiд час внесения 
вiдповiдних даних до €дино'i бази. Скасована заява вважасться неподаною, а 

факт такого подання анулюЕ:ться в €динiй базi. 

Технiчний адмiнiстратор засобами мобiльного зв'язку або електронного 

зв'язку повiдомляе вступниковi про скасування заяви в день Гi скасування, 
пiсля чого вступник може подати нову заяву з такою самою прiоритетнiстю 

5. Статус електронно'i заяви вступника, рекомендованого до зарахування 
за державним замовленням, змiнюеться зi статусу «Допущено до конкурсу» на 

статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регiонального) бюджету)». 

Надання рекомендацiй до зарахування для навчання за кошти фiзичних 
або юридичних осiб здiйснюсться пiсля зарахування вступникiв на мiсця за 
державним або регiональним замовленням. 

Статус електронно'i заяви вступника, рекомендованого до зарахування 
на мiсця за кошти фiзичних та/або юридичних осiб, змiнюстъся зi статусу 
«Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за 
кошти фiзичних та/або юридичних осiб)» на статус «Рекомендовано до 

зарахування (навчання за кошти фiзичних та/або юридичних осiб)». 
Змiна статусiв електронноi' заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 

цього роздiлу, здiйснюЕ:ться у строки, визначенi Умовами прийому. 

6. Вступник, статус електронноi· заяви якого встановлено як 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 
(регiонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за 
кошти фiзичних та/або юридичних осiб)», зобов'язаний виконати вимоги 
Умов прийому. 

7. Пiсля виконання вступником вимог Умов прийому на пiдставi 

рiшення приймальноi' кoмicii' про рекомендування до зарахування на навчання 
уповноважена особа змiнюс статус електронно'i заяви вступника на «Включено 
до наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу 
(навчання за кошти фiзичних та/або юридичних осiб)». Ректор ДДПУ видас 
наказ про зарахування на навчання такого вступника. 

8. У разi невиконання вступником, електронна заява якого отримала 
статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 
(регiональноrо) бюджету)», вимог Умов прийому р1шення про 

рекомендування його до зарахування анулюеться приймальною комiсiсю 

ДДПУ та статус електронно'i заяви змiнюеться на статус «Виключено зi списку 
рекомендованих (навчання за кошти державного (регiонального) бюджету)». 

За рiшенням приймальноi" кoмici'i статус електронноi' заяви «Виключено 
зi списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регiонального) 



бюджету)» може бути змiнений на статус «Допущено до конкурсу (навчання 
за кошти фiзичних та юридичних осiб)». 

У разi невиконання вступником, електронна заява якого о-гримала статус 
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фiзичних та/або 
юридичних осiб)», вимог Умов прийому рiшення про рекомендування його до 
зарахування анулюеться приймальною комiсiею ДДПУ та статус електронноУ 
заяви змiнюеться на статус «Виключено зi списку рекомендованих (навчання 
за кошти фiзичних та юридичних осiб)». 

9. У разi вiдрахування вступ ни ка або скасування наказу про зарахування 
в частинi, що стосуеться вступника, статус електронноi' заяви змiнюсrъся зi 
статусу «Включено до наказу (за кошти державного бюджету)» або 
«Включено до наказу (навчання за кошти фiзичних та/або юридичних осiб)>> 
на статус «Вiдраховано». 
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