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Шановний абітурієнте! 
Щоби зареєструвати електронний кабінет вступника, потрібно виконати такі кроки: 

Крок 1  

Увійди на сторінку за посиланням https://vstup.edbo.gov.ua/ 
та обери кабінет, який створюватимеш: 

Вступ із сертифікатом ЗНО (на основі повної загальної середньої освіти) 

Вступ із сертифікатом ЗНО (на основі дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра чи фахового 

молодшого бакалавра) 

Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ 

Обирай той, що відповідає твоїм сертифікатам (перегляньте додаткову інформацію…) 

Крок 2  
Введи дані: 

адреса електронної пошти (важливо! домени mail.ru, yandex.ru тощо заборонені в Україні) 

пароль (не менше 6 символів); 

серія (2 літери) та номер (8 цифр) документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО); 

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО (2018, 2019, 2020 або 2021); 

обчислений за 12-бальною шкалою середній бал документа про ПЗСО ( розрахувати можна за 

допомогою калькулятора, який знаходиться на тому ж сайті) 
Добре перевір введені дані і натискай «Зареєструватися». 

Крок 3  

Коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти перевірять правдивість внесених даних, і 
все буде гаразд, Ти отримаєш на особисту адресу електронної пошти, яку Ти вказав у Кроці 1, лист 

із посиланням. 
Переходь за вказаним посиланням і підтверди активацію ел. кабінету. 

Важливо  

Активацію можна здійснити протягом години. Якщо Ти не активуєш ел.кабінет протягом години, то 

запит на створення цього ел. кабінету (включно з усіма внесеними даними) анулюється. І тоді 
доведеться пройти процедуру реєстрації повторно 

Крок 4  

Після активації ел.кабінету потрібно зробити наступне: 

вказати контактний телефон, за яким пізніше з Тобою зв’яжеться приймальна комісія; 

підтвердити середній бал документа про ПЗСО, який вносився під час реєстрації ел.кабінету; 

завантажити кольорову фотокартку у форматі JPEG (JPG) або PNG (максимальний розмір файлу — 

1 Мб; розмір фотокартки — 3х4 см.) 

завантажити додаток до документа про ПЗСО у форматі JPEG та розміром не більш ніж 1 Мб. 

Важливо, щоб це була сторона, де зазначені саме оцінки; 

збережи внесені дані 

Ось і все! Вітаємо, Ти зареєстрував/вала свій ел.кабінет  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvstup.edbo.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XiZ-_drkc1DuEWBlNTuj9zFYkxB7xBk63uWxaW2p7LgLaBJE63s081pc&h=AT3rM2UaJYMk7BtaocXqibmPGqxsYunoO0jnWzsp9dO8KcTeeLYcP894aQCDsY-iiMAXPxIFn_IhevDTVJa_NI7n1BJGr2sc1o6PTULV_CpUr-BYeqVbVPh0R27B7uI-5rWW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT37onnPyYuiugAvJ4djjM8SmJLmx-nNIzDpjAld4UAlgIFUjrRvRxQI4AxfoWLoJamjyYF_RgpM44cmmmWXlKyviJlaI3JfuAO0X3hU10Ut9Wlc1OQQaQFY76j_q8G2UV8GpX338HcCPwBabCw7Gaw19qCurTEXbgVckyTfSQFmgyFqsXcqM4W8Mbe673gytr2Dttgwm8I6XQ

