
Правила реєстрації на освітньому сайті Autodesk  

(оновлення: 10/08/2020, 31/10/2020, 03/03/2021, 30/03/2021) 

1. У будь-якому браузері, наприклад, «FireFox», «Chrome» 

або «Edge» перейти до сторінки  

autodesk.com/education/students  

знайти показаний фрагмент і натиснути «Get products»:  

 
У наступному вікні натиснути на посилання «Sign In». 

 

2. На сторінці, що з'явилася, натис-

нути посилання «Create account»  

(надалі для входу буде достатньо 

ввести свою адресу електронної 

пошти та пароль).  



3. У вікні заповнити зазначені роз-

діли:  

країна, роль у навчальному про-

цесі («Student») і дату наро-

дження у зазначеному форматі. В 

кінці натиснути  «Next» . 

 

4. У наступному вікні ввести своє 

ім'я та прізвище (як написа-

но у студентському квитку), 

вказати діючу адресу елект-

ронної пошти та придумати та 

ввести пароль (від 8 до 12 си-

мволів, серед яких мають бути 

літери верхнього та нижнього 

регістру та цифри).  

В кінці слід відзначити галоч-

кою поле про згоду викорис-

товувати ці продукти Autodesk 

ТІЛЬКИ в освітніх цілях і нати-

снути кнопку 

« Create Account » . 

 

5. Далі Ви побачите підказку, що 

на вказану електронну адресу 

надіслано листа для її підтвер-

дження. 

 



6. Тепер потрібно зайти в свою поштову скриньку, відкрити 

отриманий від Autodesk лист (якщо листа немає, перш за 

все, потрібно перевірити папку «Спам»; якщо його немає 

і там, натисніть посилання «RESEND» у попередньому 

вікні).  

 
У цьому листі необхідно натиснути на посилання 

 « Verify Email » 

7. При правильно виконаній про-

цедурі у браузері Ви побачите 

повідомлення про успішну пе-

ревірку облікового запису.  

 

Якщо хочете отримувати пові-

домлення від Autodesk елект-

ронною поштою, позначте по-

казаний квадратик.  

 

В кінці натисніть   « DONE »  

 



8. Далі лишилося кілька 

кроків. Насамперед, треба 

додати інформацію про 

університет – у рядку 

«Name of Educational 

Institution» почніть вводити 

назву  

( наприклад , «автомоб» ) , 

після чого в списку виберіть 

"Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет".  

9. Виберіть область знань, 

наприклад, «Architecture , 

Engineering & Construction» 

та «Product Design & 

Manufacturing» ,  

введіть дату вступу до 

університету та 

заплановану дату 

завершення навчання 

( вводити, як написано у 

студентському квитку ), 

і натисніть « NEXT » .  

10. Якщо все зроблено прави-

льно, Ви отримаєте повідо-

млення про створення облі-

кового запису.  

 

Натисніть на « CONTINUE » , 

щоб продовжити роботу. 

 



11. Тепер Вам треба підтвердити, що Ви є студентом нашого 

Університету. Сфотографуйте свій студентський квиток (і 

надішліть фото на комп'ютер, наприклад, через свою по-

шту, хмарний диск тощо). 

12. На сторінці, що з'явилася, натисніть « Get started » 

 

13. Перевірте введені дані (вони повинні збігатися з даними 

студентського квитка) і натисніть кнопку « Verify » 

 



14. Далі необхідно підтвердити свій 

студентський статус наявністю Вашої 

корпоративної університетської пошти 

та/або реєстрацією на одному з 

сервісів університету (наприклад, на 

stud.khadi.kharkov.ua );  

Якщо такої можливості немає, 

необхідно натиснути на виділене 

посилання для надсилання фотографії 

документа. 

15. Перетягніть завантажену фотографію у виділене поле 

(або виберіть « Browse », знайдіть і вкажіть файл з фото); 

в кінці натисніть кнопку «Submit »  

 
протягом 20-30 хвилин (якщо все зроблено правильно) Вам 

на пошту прийде повідомлення про успішну перевірку. 

16. Тепер можна повернутися на сторінку  

autodesk.com/education/students щоб вибрати програму 

для скачування та установки, вибрати операційну систе-

му, номер версії та мову локалізації.  

Завантажувати обрану програму слід тільки в режимі 

«Download» !  



Зверніть увагу на те , що може бути кілька файлів уста-

новки, тому в браузері повинні бути дозволені спливаючі 

вікна;  

(якщо Ви обрали AutoCAD, то з цієї сторінки може закачуватись вер-

сія для Win32; якщо Вам потрібна програма для Win 64 (або вертика-

льне рішення на базі AutoCAD), необхідно перейти до свого кабінету 

користувача за адресою  

https://manage.autodesk.com → « All Products and Services »  

далі вибрати « AutoCAD - including specialized toolsets »→  

" View all included items " і знайти " AutoCAD Mechanical " -  

тут можна буде вибрати потрібну розрядність системи, див. наступні 

малюнки). 

 

  

 



17. Під час встановлення програми для автоматичного отри-

мання ліцензії має бути доступний Інтернет;  

(можливо, попередньо доведеться оновити систему ліцен-

зування, встановивши оновлення « Autodesk Licensing 

Service - xx.x.x.xxxx – Win – Update через особистий ка-

бінет або «Додаток Autodesk для ПК»).  

Ліцензія видається на один рік і може бути продовжена, 

якщо Ви продовжуєте навчатися в Університеті. 


