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Актуальністьвиникнення можливості подавати заяви до вступу в вищі 

навчальні заклади значно спростили життя людям. Не кожен майбутній студент матиме 

час відвідати всі бажані варіанти ВНЗ, щоб написати заяву, тому для цього створили 

єдину державну електронну базу з питань освіти, а саме з питання подачі заяви онлайн. 

Завдяки їй абітурієнт збереже свій час та кошти.  

Метарозкрити деякі аспекти використання Інтернет ресурсів в процесіпрофесійної 

підготовки студентів факультету дошкільної соціальної та спеціальної освіти. 

Сутність дослідження. Онлайн-сервіс ez.osvitavsim.org.ua дуже корисна річ для 

абітурієнтів, які планують вступати в ВНЗ. Завдяки йому можна швидко і без проблем 

подати заяву на вступ в вищий навчальний заклад України через мережу Інтернет, що 

економить час та сили.  

Вибираючи бажані ВНЗ абітурієнту складно відвідати всі, щоб подати заяви, 

адже  найкращі розкидані по всіх куточках України, а навчатися в першому ліпшому не 

вихід. Для цього розробники створили Єдину державну електронну базу з питань 

освіти, яку можна знайти за посиланням http://ez.osvitavsim.org.ua/ . Ця база активна 

лише після старту вступної кампанії та до її закінчення. 

Подача заяв в електронному варіанті дуже зручно та практично.Для подачі заяви 

необхідно спочатку зареєструватися та заповнити анкету, умови та вимоги заповнення 

можна знайти в мережі Інтернет у вільному доступі.Для цього необхідно мати 

документи, такі як сертифікат ЗНО, атестат, паспорт.Після реєстрації ви матимете 

особистий кабінет з якого і будете відправляти заяви. 
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Рис. 1. Вигляд онлайн-сервісу ez.osvitavsim.org.ua. 

 

Цей сайт єдиний с якого можливо зареєструватися в ВНЗ онлайн, і він цілком  

безкоштовний.Правильність та достовірність введених під час реєстрації даних є одним 

з визначальних факторів для успішного подання заяви про вступ.На цьому сайті 

зручний, зрозуміли та доступний кожній людині інтерфейс.Після відправлення заяв 

єдине що залишилось це стежити за як буде змінюватися на заявах ваш статус та колір 

в відповідності до нього. З цими статусами детально можна теж познайомитися в 

мережі Інтернет. 

Тепер вам потрібно час від часу заходити до особистого кабінету та перевіряти 

в якому статусі знаходяться ваші заяви. Як тільки заява пройде вам необхідно буде 

один єдиний раз з’їздити, замість півтора десятка, до ВНЗ для того щоб відвезти 

оригінали документів. 

Висновки.Електронна подача заяв-це дуже зручний та практичний спосіб, 

який не забере багато часу, нервів та не менш важливо коштів. Цей варіант особливо 

добре підходить  тим хто влітку працює і не має часу на роз’їзди по всій Україні для 

подачі заяв на вступ до навчальних закладів, або для тих кому складно переносити 

поїздки в транспорті. Зробити таку на перший погляд складну справу можна сидячи 

вдома за декілька годин з допомогою комп’ютера та Інтернету. Такий варіант подачі 

заяв облегшить життя не тільки абітурієнту, його батькам та й працівникам 

приймальної комісії. 

Таким чином ми розкрити деякі аспекти використання Інтернет ресурсів в 

процесіпрофесійної підготовки студентів факультету дошкільної соціальної та 

спеціальної освіти. 
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