
РЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ

У ВСТУПНИХ

ВИПРОБУВАННЯХ



РЕЄСТРАЦІЯ

 екзаменаційний листок формується за допомогою

спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського

центру

 здійснюється приймальною комісією одного з вищих

навчальних закладів, у якому вступник бажає брати участь у

конкурсному відборі

 вступник вважається зареєстрованим після отримання

екзаменаційного листка

 триває з 14 травня (08.00) до 05 червня (18.00) 2018 року



СЕРВІС РЕЄСТРАЦІЇ

 адміністратор ЗВО реєструє внутрішніх користувачів

(реєстраторів), інструкція для адміністраторів була надіслана

на електронні адреси закладів

 реєстратори отримують логіни і паролі, за якими буде

здійснюватися доступ до сервісу реєстрації

 ЗВО отримали адміністративні логіни для відповідальних

осіб, яка будуть організовувати реєстрацію вступників у ЗВО

(далі – адміністратор ЗВО)

 реєстрація вступників може здійснюватися лише внутрішніми 

користувачами 



РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ

здійснюється  у  вкладці «Користувачі» за допомогою функції 

«Додати користувача сервісу реєстрації магістрів» (генерування 

логінів та паролів доступу до сервісу реєстрації). 



СЕРВІС РЕЄСТРАЦІЇ

 формування екзаменаційного листка здійснюється  у  вкладці 

«Реєстрація вступника»

 вхід до сервісу здійснюється за логіном і паролем, наданими 

адміністратором ЗВО

 інструкцію щодо роботи сервісу розміщено у вкладці 

«Загальна інформація» (розділ «Корисні посилання»)

 перевірка факту попередньої реєстрації вступника здійснюється 

за реєстраційним номером облікової картки платника податків  



СЕРВІС  РЕЄСТРАЦІЇ: особливості внесення інформації

! перевірка достовірності інформації, наданої вступником, 

здійснюється приймальною комісією



СЕРВІС  РЕЄСТРАЦІЇ: особливості внесення інформації

! єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит

проводяться в одному й тому ж населеному пункті

! вибір населеного пункту не залежить від місця розташування 

закладу, у якому вступник отримує екзаменаційний листок



СЕРВІС  РЕЄСТРАЦІЇ: особливості внесення інформації

! вибір обох блоків для складання єдиного фахового вступного

випробування обов'язковий

! якщо вступник планує складати лише єдиний вступний іспит, 

необхідно поставити позначку «Не складає ЄФВВ»

! складання єдиного вступного іспиту є обов'язковим



Реєстрація осіб з особливими освітніми потребами

 УЦОЯО забезпечує створення умов  за кодами 0101 – 0104, 0201 

– 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702 (якщо 

особа потребує створення інших умов,  їй має бути відмовлено в реєстрації. 

Така особа має право складати іспит у закладі)

 особа має надати медичний висновок (за формою 086-3/о)

 інформація про необхідність створення особливих умов

вноситься до сервісу реєстрації

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16/paran4#n4




СЕРВІС  РЕЄСТРАЦІЇ: реєстраційна картка учасника вступних 

випробувань 

 формується після внесення усієї необхідної інформації та

натискання «Зберегти інформацію про вступника»

 роздруковується представником приймальної комісії, який

здійснював реєстрацію, та надається вступнику для

перевірки правильності внесеної інформації







СЕРВІС  РЕЄСТРАЦІЇ: реєстраційна картка учасника вступних 

випробувань 

 роздруковується представником приймальної комісії, який

здійснював реєстрацію, та надається вступнику для

перевірки правильності внесеної інформації та підписання

! підписана картка зберігається в особовій справі вступника

 у разі виявлення помилок потрібно повернутися до

реєстраційної форми та зробити необхідні виправлення

 якщо дані внесені вірно необхідно сформувати

Екзаменаційний листок

 для формування екзаменаційного листка у спеціальне поле

вводиться пін-код, що розміщений на реєстраційній картці





СЕРВІС  РЕЄСТРАЦІЇ: формування екзаменаційного листка

 екзаменаційний листок роздруковується представником

приймальної комісії, який здійснював реєстрацію

 після друку здійснюється оформлення екзаменаційного 

листка 

 інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка 

зазначається у журналі видачі екзаменаційних листків 

 для вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-

сайті УЦОЯО  створюється інформаційна сторінка «Кабінет 

учасника ЄФВВ/ЄВІ» (доступ за номером екзаменаційного 

листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому) 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК: оформлення

 наклеїти фотокартку;  

 проставити печатку закладу вищої освіти (приймальної 

комісії);

 зазначити прізвище та ініціали, поставити підпис особи, яка 

здійснила формування екзаменаційного листка





СЕРВІС РЕЄСТРАЦІЇ: вкладка «Зареєстровані вступники» 

 у вкладці розміщуватиметься список вступників, яким 

видано екзаменаційні листки певним закладом вищої освіти, 

а також  інформація про особу, яка здійснила реєстрацію 

 за допомогою  спеціальної функції можливо здійснити 

передрук екзаменаційного листка (у разі втрати або 

пошкодження). Передрук листка здійснює лише ЗВО, який 

його видав



СЕРВІС РЕЄСТРАЦІЇ: вкладка «Матеріали іспиту» 

 матеріали для проведення вступного іспиту з іноземної мови 

та фахових вступних випробувань у закладі вищої освіти 

надаються УЦОЯО

 матеріали будуть розміщені у вкладці «Матеріали іспиту» не 

раніше 10 липня (для проведення вступного іспиту) та не 

раніше 12 липня 2018 року (фахових вступних випробувань)

 доступ до вкладки матимуть адміністратори ЗВО



ПРОВЕДЕННЯ

ВСТУПНИХ

ВИПРОБУВАНЬ



ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

(ОСНОВНА СЕСІЯ)

 інформація про пункт тестування, в якому вступник 

проходитиме вступні випробування, зазначається в 

запрошенні-перепустці, що розміщується на його 

інформаційній сторінці за три тижні до дня проведення 

вступних випробувань

 11 липня 2018 року - проведення єдиного вступного іспиту 

 13 липня 2018 року - проведення єдиного фахового 

вступного випробування



ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

(ДРУГА СЕСІЯ)

 для певних категорій вступників організовується додаткова 

сесія вступних випробувань (визначені Порядком організації 

та проведення вступних випробувань)

 рішення про допуск вступника для участі в другій сесії 

приймається регламентною комісією регіонального центру

 пункти тестування для проведення другої сесії вступних 

випробувань створюються в місті Києві



РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 офіційне оголошення результатів здійснюється шляхом їх 

розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет 

учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня 

проведення 

 результати зазначаються в екзаменаційній картці, що є 

додатком до екзаменаційного листка

 передаються до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти наступного робочого дня після офіційного оголошення

 можуть бути оскаржені шляхом подання апеляційної заяви 

протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення




