
для вступників на базі 
повної загальної середньої освіти 

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
КАБІНЕТУ ВСТУПНИКА 

ТА ПОДАННЯ ЗАЯВ 



РЕЄСТРАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО 
КАБІНЕТУ 
ВСТУПНИКА 

КРОК ПЕРШИЙ 



Реєстрація електронних кабінетів 

розпочнеться з 01 серпня 

ez.osvitavsim.org.ua 

3 

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


Для реєстрації уважно заповніть 

всі поля достовірними даними 
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• Пароль – не менш як 6 символів 

• Дані сертифіката ЗНО: 

  Номер – 7 цифр номера сертифікату ЗНО 

  Пін – 4 цифри пін-коду сертифікату ЗНО 

• Рік отримання – рік отримання 

сертифікату ЗНО (2017-2020) 

• Дані атестата про повну загальну 

середню освіту: 

      Серія атестата – 2 літери 

      Номер атестата – 8 цифр 

5 



СЕРЕДНІЙ БАЛ АТЕСТАТА 

обчислюється вступником САМОСТІЙНО 

за 12-бальною шкалою з округленням 

до десятих частин як середнє 

арифметичне усіх зазначених в 

додатку оцінок (інваріантна частина, 

варіативна частина, ДПА). 

Предмети, за якими зроблено запис 

«звільнений(а)», не враховуються 
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Завершення реєстрації 
 

   На вказану адресу електронної пошти  

   надійде лист з посиланням для 

   АКТИВАЦІЇ електронного кабінету 

   ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ 
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Вхід до кабінету 
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Заповнення даних вступника 
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Заповнення даних вступника 

10 



Додавання сертифікатів ЗНО 
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Додавання сканкопії додатку 
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Додавання сканкопії довідки СК 
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ПОДАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ 
ЗАЯВИ 
ДО АКАДЕМІЇ 

КРОК ДРУГИЙ 



Прийом заяв та документів 

для вступу до академії 

на денну та заочну форми 

розпочнеться 
 

13 серпня 2020 року 
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У 2020 році будуть прийматися 

сертифікати ЗНО 

2017, 2018, 2019 

або 2020 року 

з усіх предметів, 

крім іноземної мови, з якої 

потрібен сертифікат тільки 

2018, 2019 або 2020 року 
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Перелік предметів ЗНО 

за кожною спеціальністю 

академії розміщені на 

офіційному сайті 

odaba.edu.ua 

у розділі Приймальна комісія, 

та у додатках 

до Правил прийому 
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https://odaba.edu.ua/


Пошук конкурсних пропозицій 
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Пошук конкурсних пропозицій 
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Бюджетна та небюджетна 

конкурсні пропозиції (КП) 
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Спеціальність 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

□ Будівництво та цивільна інженерія бакалавр денна 

□ Будівництво та цивільна інженерія бакалавр заочна 

□ Небюджетна Будівництво та цивільна інженерія бакалавр денна 

□ Небюджетна Будівництво та цивільна інженерія бакалавр заочна 

БЮДЖЕТНА КП – участь у конкурсі на бюджет або контракт 
 

НЕБЮДЖЕТНА КП – участь у конкурсі виключно на контракт 



ПОДАННЯ ЗАЯВИ 
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Встановлення ПРІОРІТЕТНОСТІ заяви 

та вибір ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
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Вибір сертифікатів ЗНО 
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Вибір сертифікатів ЗНО та 

ПОДАННЯ ЗАЯВИ 
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ 
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Перегляд поданих заяв 
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Можливі статуси заяви 
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• Зареєстровано в Єдиній базі – підтвердження 

факту подання заяви до академії 

• Потребує уточнення вступником – заяву 

прийнято академією до розгляду, але деякі дані 

потребують уточнення. Вступнику 

обов’язково зателефонують за вказаним в 

заяві номером для уточнення 

• Зареєстровано у закладі освіти – заяву 

прийнято академією до розгляду. Дій від 

вступника більше не потребується 



Обмеження кількості заяв 

28 

Пріоритетність заявам 

встановлюється тільки на бюджет 

БЮДЖЕТ 
до 5 заяв на будь-

які спеціальності 

КОНТРАКТ не обмежується 




