Особливості подання та розгляду заяв

в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
на участь у конкурсному відборі до
вищих навчальних закладів України

в 2017 році
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Категорії вступників, які подають заяви в
ЕЛЕКТРОННІЙ або ПАПЕРОВІЙ формі
1. Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами
навчання подають заяви тільки в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ, крім
осіб, вказаних у пункті 2.
2. Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами
навчання подають заяви тільки в ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ у
наступних випадках, якщо ці особи:
 мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі
для здобуття вищої освіти або право на зарахування за квотами-1,
квотами-2, передбачені Умовами прийому-2017 і бажають
скористатися цими правами
 мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті
народження, статі або громадянстві вступника: (1) в документі,
що посвідчує особу, (2) в документі про ПЗСО та (3) у сертифікаті ЗНО
3. Усі ІНШІ КАТЕГОРІЇ вступників подають заяви тільки в паперовій
формі.
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Дані, що зазначає вступник під час реєстрації
ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ:
1) адресу ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, до якої має доступ (!)
2) номер, пін-код та рік отримання СЕРТИФІКАТА зовнішнього
незалежного оцінювання
3) серію та номер АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту
4) середній бал додатка до атестата, обчислений за 12-бальною
шкалою (з округленням до десятих частин)
 ПІБ, Дата народження, Стать, Громадянство, дані документу,
що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження тощо)
передаються до ЄДЕБО відповідно до даних, зазначених при
реєстрації на ЗНО
 У разі збігу даних вступника у документах (у документі, що посвідчує
особу, в документі про ПЗСО та у сертифікаті ЗНО) вступник отримує
ЛОГІН та ПАРОЛЬ для доступу до особистого електронного кабінету
 У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну
реєстрацію особистого електронного кабінету.
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Скановані копії (фотокопії),

які завантажує вступник до
ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ:
1) ДОДАТОК до атестата про
повну загальну середню освіту
2) КОЛЬОРОВА ФОТОКАРТКА
розміром 3 х 4 см, що буде
подаватись до вищого
навчального закладу
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