Для реєстрації особистих електронних кабінетів вступників, потрібно відвідати
сайт Єдиної державної електронної бази за посиланням:
https://ez.osvitavsim.org.ua/ , де потрібно в розділі «електронний кабінет» зареєструвати
власний профіль, або перейти за прямим посиланням на ресторацію вказавши
інформацію з документів вступника, та обрахувати середній бал. На сайті, також
можна знайти відео з покроковою інструкцією реєстрації електронного кабінету, .
Абітурієнт під час реєстрації власноруч обраховую середній бал та вказує його в
електронному кабінеті. Для зручності можна скористатися «калькулятором середнього
балу» в EXEL.
Покрокова інструкція реєстрації електронного кабінету абітурієнта:
На сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

Натиснути розділ «електронний кабінет»

Після чого буде вікно входу в кабінет, де потрібно натиснути на клавішу «Реєстрація»,

В цьому вікні потрібно ввести персональні дані абітурієнта.

Логін – адреса електронної пошти, до якої є
доступ.
Пароль та підтвердження паролю повинні
співпадати, логін та пароль бажано
записати окремо на папері. Решту даних
для заповнення взяти з документів.
СЕРЕДНІЙ БАЛ атестата обчислюється
вступником САМОСТІЙНО за 12-бальною
шкалою з округленням до ДЕСЯТИХ частин бала і
розраховується як середнє арифметичне УСІХ зазначених в додатку до атестата ОЦІНОК
(інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими
зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Натиснувши клавішу «ЗАРЕЄСТРУВАТИ» вам потрібно буде зайти до власної поштової
скриньки, яка була вказана під час реєстрації. На поштову скриньку повинен прийти лист з
«підтвердженням реєстрації власного кабінету». Де потрібно активізувати кабінет,
натиснувши перше посилання з листа.

Заходимо знову на сайт ЄДБО та в розділі «Електронний кабінет», вводимо логін та пароль
зазначений під час реєстрації. Після входу в власний профіль потрібно ще раз перевірити
вказані данні, а також додатково вказати всі незаповнені поля, які система виділила
червоним, як обов’язкові.
Контактний номер потрібно вказувати власний. Він знадобиться для сповіщення, а також для
відновлення профілю. Додатковий номер можна вказати домашній з кодом населеного
пункту, або ще один мобільний. Для остаточного завершення створення профілю
знадобиться відскановане фото формата 3х4. Яке потрібно завантажити.

Також потрібно додати сертифікат, натиснувши на клавішу «Сертефікати ЗНО», відкриється
спойлер де потрібно натиснути «додати сертифікат» та ввести дані сертифікату.

Нижче, після сертифіката потрібно ввести данні атестата. Остання скан копія яка
знадобиться для завершення реєстрації, це відсканований додаток до атестата, який
потрібно завантажити з допомогою діалогового вікна.

Після заповнення та перевірки даних, знизу буде клавіша «перейти до подачі заяв», де
потрібно знайти та вказати навчальний заклад до якого потрібно подати заявку на вступ.
Регіон: Черкаська обл.
Заклад освіти: Комунальний вищий навчальний заклад «Корсунь-Шевченківський
педагогічний коледж ім. Т.Г Шевченка Черкаської обласної ради».
Освітній ступінь: Молодший спеціаліст.
Форма навчання: Денна.
Спеціальність: (за вибором абітурієнта).
Натиснути «пошук», та обрати потрібний заклад, після чого натиснути «ПОДАТИ ЗАЯВУ».

Після завантаження вказати в полі «пріоритетність» цифру 1 та обрати пункти про
«участь в конкурсі», «обраний освітній ступінь».

Також обов’язково потрібно обрати та підтвердити результати ЗНО, натиснувши та
підтвердивши кожен сертифікат ЗНО окремо. Після чого подача заявки вважається
повною й дозволяється натиснути клавішу на сайті «ПОДАТИ ЗАЯВУ».

