Порядок реєстрації в кабінеті вступника та подачі заяви на вступ на
Факультет банківського бізнесу
Тернопільського національного економічного університету
Спеціальність «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
Освітня програма «БАНКІВСЬКА СПРАВА»
КРОК 1. Для початку роботи з електронним кабінетом вступника необхідно
зареєструватись у системі. Для цього у вікні «Заповнити анкету вступника» натисніть
«Реєстрація» для переходу до сторінки «Анкета вступника».

Для РЕЄСТРАЦІЇ уважно заповніть у новому вікні всі поля достовірними даними.

У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення. У цьому
повідомленні також буде відображений ЛОГІН та надано ПАРОЛЬ для входу в
електронний «Кабінет вступника».

На вказаний e-mail Вам також надійде повідомлення з логіном та паролем (не
знищуйте його!)

КРОК 2. Вхід в електронний кабінет
Успішна реєстрація в системі «Подання заяв в електронній формі» надає можливість
увійти до електронного «Кабінету вступника» на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua/.
Кнопка «Вхід» знаходиться на головній сторінці у правому верхньому кутку вікна.

У вікні, що відкрилося введіть Ваші логін та пароль:

Після заповнення форми натисніть кнопку «Далі».

КРОК 3 Внесення даних у "Кабінеті вступника"
Після успішної авторизації відкриється вікно електронного «Кабінету вступника»
системи «Подання заяв в електронній формі», з інформацією про Ваш атестат та
сертифікат ЗНО.
У «Кабінеті вступника»: заповніть обов’язкові особисті дані для подання
електронних заяв
 номер мобільного та домашнього (стаціонарного) телефону;
 можливо переглянути бали предметів для вступу;
 здійсніть подання заяв до ВНЗ України та переглядайте їх поточний стан.

До уваги! Ви не зможете розпочати подання заяв без внесення обов'язкових даних.
Для їх заповнення натисніть кнопку «Змінити» або «Перейти до заповнення даних» в
нижній частині вікна.

Важливо! При заповненні обов’язкових даних поля: стать, громадянство та дата
народження заповнюються автоматично на підставі даних атестату та
сертифікату ЗНО 2016 року та не змінюються.
Контактні телефони потрібні для оперативного зв'язку ВНЗ з вступником.
Співробітники приймальних комісій потребують оперативного зв'язку зі вступниками
чи їх батьками, тому вкажіть декілька телефонних номерів для зв'язку.
Номер Вашого мобільного телефону є обов'язковим полем, без заповнення яких у Вас
не буде змоги подавати заяви в системі «Подання заяв в електронній формі».
Після заповнення обов'язкових особистих даних вступника натисніть кнопку
«Зберегти».

КРОК 4. Порядок подання електронних заяв
Для подання заяви на вступ до вищого навчального закладу натисніть на посилання
«Подати заяву», після чого з'явиться форма подання заяви до ВНЗ.
Необхідно заповнити наступну форму (так як вказано на малюнку)
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