
Правила реєстрації на освітньому сайті Autodesk  

(оновлено:30/01/2023, 26/08/2022, 30/03/2022, 03/03/2021, 

31/10/2020, 10/08/2020) 

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

або «Edge» перейти до сторінки  

autodesk.com/education  

(Ви також можете задати адресу autodesk.com та потім 

через верхнє меню обрати:  

  Products \/   ––––>   Educational access ) 

Далі знайдіть показаний фрагмент і натиснить  

«Get products»:  

 
У наступному вікні натисніть на посилання «Get Started». 

 



2. На сторінці, що з'явилась, необ-

хідно відкрити перший рядок, об-

рати свій статус –«Student», вве-

сти дату народження та натисну-

ти –« NEXT » 

(якщо Ви вже зареєстровані, слід 

обрати посилання –«SIGN IN» та 

ввести свою адресу електронної 

пошти та пароль). 

 

3. У наступному вікні ввести своє 

ім'я та прізвище (українською 

мовою, як написано у студе-

нтському квитку/ІД картці), 

вказати діючу адресу електронної 

пошти й придумати та ввести па-

роль (від 8 до 12 символів, серед 

яких мають бути літери верхньо-

го/нижнього регістру та цифри).  

В кінці слід відзначити галочкою 

поле про згоду використовувати 

ці продукти Autodesk ТІЛЬКИ в 

освітніх цілях і натиснути кнопку 

« Create Account » . 

 

4. Далі Ви побачите повідомлення, 

що на вказану електронну адресу 

було надіслано листа для її підт-

вердження. 

 



5. 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 » 

6. 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 »  

 



7. Система перемкне Вас на одну з попередніх сторінок, де 

слід натиснути посилання « Get Educational Access » 

 

8. Далі лишилося кілька кроків. Насамперед, слід перевіри-

ти свої особисті дані, обрати країну та тип навчального 

закладу – має бути «University» та додати інформацію 

про університет – у рядку «Name of Educational Institu-

tion» почніть вводити назву ( наприклад , «автомоб» ), 

після чого в списку виберіть "Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет". 

 

Наприкінці підтвердьте дані кнопкою « CONFIRM » 



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

Університету. Сфотографуйте свій студентський квиток і 

відправте фото собі на комп'ютер, наприклад, через по-

штову скриньку або месенджер. 

10. 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. 

11. Якщо після реєстрації при вході в систему Ви побачите по-

відомлення про експортну перевірку, 

 
слід звернутись до викладача і він надасть Вам тимчасовий 

доступ до скачування програми на час цієї перевірки. 



12. Завантажувати обрану програму слід тільки в режимі 

«Download» ! Зверніть увагу на те , що може бути кіль-

ка файлів установки, тому в браузері повинні бути дозво-

лені виринаючі вікна. 

13. Рекомендується завантажувати програми зі свого 

особистого кабінету користувача за адресою  

manage.autodesk.com →  All Products and Services   

(Для завантаження, наприклад, програми AutoCAD 

Mechanical слід вибрати « AutoCAD - Including specialized 

toolsets » → « View all included items » і знайти « AutoCAD 

Mechanical » ). 

14. Більш докладна інструкція по завантаженню та встанов-

ленню програм наведена на навчальному сайті ХНАДУ 

за посиланням:  

https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=1929 

(розділ «Особливості завантаження інсталяційних пакетів 

2023»). 

15. 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 та систему єдиного 

входу Autodesk (Single Sign On Component) через особис-

тий кабінет або «Додаток Autodesk для ПК»).  

Ліцензія видається на один рік і може бути продовжена, 

якщо Ви продовжуєте навчатися в Університеті. 

https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=1929

