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4.1. Загальний опис функцій 

Розділ містить інформацію про осіб, які здобувають освіту в поточному закладі освіти за 

рівнями, та складається з підрозділів «Картки здобувачів», «Картки слухачів» і «Довідки для 

іноземців». 

 

У підрозділі «Картки здобувачів» відображається інформація щодо здобувачів освіти 

(студентів та/або учнів) закладу освіти (ЗО)/установи в залежності від їх статусу навчання: 

 

Даний підрозділ включає в себе наступні модулі, що відповідають освітнім ступеням / 

освітньо-кваліфікаційним рівням:  
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Для вибору необхідного ОС/ОКР натисніть на потрібний модуль – отримаєте список 

карток здобувачів освіти поточного ЗО/установи, відповідно до обраного статусу навчання. 

 

Функції розділу:  
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1) Картка здобувача освіти 

Картка здобувача освіти - це картка особи, в якій відображається інформація про 

навчання у конкретному закладі освіти/установи.  

Оберіть особу у списку здобувачів освіти та натисніть на гіперпосилання (або «Активні 

дії» – «Картка здобувача») можливо переглянути детальнішу інформацію щодо навчання:  

 

 

У разі необхідності, за допомогою функції: «Активні дії» – «Редагувати», можна змінити 

окремі параметри: рік бюджету, дату початку навчання, дату закінчення навчання, курс, група 
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При встановленні статусів навчання: «Поновлено», «Поновлено з іншого ЗО» та 

«Переведено з іншого ЗО» реалізовано можливість обрати дані академічної довідки, яку має 

додати до картки фізичної особи той ЗО, який видав довідку (за умови, якщо довідка внесена 

до картки фізичної особи). 

    

 Усі статуси навчання можливо переглянути в Історії навчання:  

 

За необхідності, є можливість додати запис про наступний статус у навчанні особи або 

видалити останній запис (у разі допущеної помилки), якщо запис не є заблокованим. 

 

2) Створити картку здобувача 

Внесення інформації про осіб, відповідно параметрів навчання щодо початку або 

продовження здобуття освіти  – (п.2 Розділу «Здобувачі освіти»). 
 

3) Змінити дату закінчення навчання 

Дає змогу змінити дату закінчення навчання як для однієї, так і для декількох осіб, обраних 

зі списку. 

Для цього оберіть у таблиці потрібну особу або декілька осіб та в полі «Активні дії» - 

функцію – «Змінити дату закінчення навчання»: 

 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 4        7 

 

У вікні, що з’явиться, вкажіть необхідну дату закінчення та натисніть «Зберегти».  

У цьому вікні відображається кількість обраних карток, до яких вносяться зміни: 

 

 

4) Змінити рік бюджету 

Змінити рік бюджету можливо в одній або одночасно декількох обраних картках 

здобувачів освіти. 

Зверніть увагу, що «рік бюджету» встановлюється автоматично, відповідно до року 

вступу.  

Для цього оберіть в таблиці потрібну особу або декілька осіб, а в полі «Активні дії» - 

функцію «Змінити рік бюджету»: 

 

У новому вікні вкажіть правильний рік бюджету, що відповідає історії навчання 

здобувачів освіти, після чого натисніть  «Зберегти»: 
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5) Додати статус «Закінчення навчання»  

Надає можливість встановлення статусу «Закінчення навчання» для однієї чи декількох 

обраних карток здобувачів.  

Статус встановлюється в процесі замовлення документів про освіту (Розділ «Замовлення 

документів», статус «В роботі») та передує видачі диплому особі та відправки в Реєстр.  

Для цього оберіть в таблиці потрібну особу або декілька осіб, а в полі «Активні дії» - 

функцію - Додати статус «Закінчення навчання». 

  

У новому вікні вкажіть дату встановлення статусу в полі –  «Діє з», а також  бажано 

вказати параметри наказу ЗО про  «Закінчення навчання» в полі «Коментар»,  після чого 

натисніть  «Додати»: 

 

Зверніть увагу,  що в новому вікні відображається кількість обраних карток, до яких 

вносяться зміни. 
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6) Замовити документи  

Є можливість обрати здобувачів освіти (одного або декількох) для подальшого  

замовлення документів – (п. 3 Розділу «Здобувачі освіти»). 

Для цього оберіть у таблиці одну або декілька осіб, а в полі «Активні дії» - функцію - 

«Замовлення документів»: 

 

За необхідності, встановіть позначку «Відзнака».  

Зверніть увагу, що позначка «Відзнака» буде застосована для всіх записів про осіб, 

доданих до поточного списку замовлення документів. 

 

Після виконання необхідних дій, натисніть «Замовити». 
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7) Скасувати навчання 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ щодо скасування історії навчання у картці здобувача освіти, що 

створена помилково (або з помилками, які неможливо виправити іншим шляхом), та створення 

нової картки здобувача освіти за дозволом МОН щодо виправлення даних. Визначені дії 

виконуються у розділі «ЗВЕРНЕННЯ»:   

1) Сформуйте звернення до МОН (Розпорядник ЄДЕБО): 

 оберіть тип звернення Здобувачі освіти Дозвіл на скасування картки 

здобувача та створення нової картки; 

 завантажте сканкопію офіційного листа з детальним описом причини скасування 

історії навчання та вкажіть його параметри (номер та дату); 

 додайте картки здобувачів (пошук за ID картки здобувача), які підлягають 

скасуванню; 

 у вікні, що з’явиться, в лівій частині відобразяться параметри, з якими створено 

картку здобувача: у правій частині – за замовчанням відобразяться ті ж самі 

параметри та буде можливість змінити їх. Після зміни натисніть «Зберегти»; 

 після створення звернення (статус «Чернетка») оберіть «Активні дії» –

«Підписати» для накладання КЕП; 

 після підписання встановіть зверненню статус «Потребує розгляду».  

2) МОН опрацьовує звернення та встановлює йому статус «Вирішено» (у разі 

позитивного рішення!).  

3) Заклад освіти має технічну можливість створити картку здобувача освіти зі статусом 

«Зарахування» (у розділі «Здобувачі освіти»). 

У випадку, коли потрібно тільки скасувати картку здобувача без створення нової, оберіть 

тип звернення до МОН (Розпорядник ЄДЕБО) - Здобувачі освіти Дозвіл на скасування 

картки здобувача 
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8) Налаштування  

Можливість обрати для подальшого відображення в таблиці, необхідні колонки з 

параметрами навчання здобувачів освіти.  

Для цього оберіть в таблиці параметри,  за якими потрібно здійснити відображення,  та  

натисніть  «Зберегти». 

 

 

9) Фільтрувати 

Можливість встановити фільтри в таблиці для пошуку карток здобувачів освіти за ПІБ 

та/або  параметрами навчання. Для цього оберіть в таблиці параметри, за якими потрібно 

здійснити пошук, та натисніть  «Застосувати». 

 Є можливість встановити одночасно декілька  параметрів для фільтрування. Після 

зазначення необхідних параметрів натисніть «Застосувати»:  
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Щоб зняти фільтр натисніть «Очистити» або натисніть зображення  в рядку 

відфільтрованих параметрів: 

 

 

10) Звіт «Історія зміни ПІБ»  

Можливість перегляду інформації про внесенні зміни персональних даних (ПІБ) до карток 

фізичних осіб. 

Зміна ПІБ (персональних даних) в ЄДЕБО здійснюється на підставі документу про зміну 

імені, свідоцтва про укладання/розірвання шлюбу, рішення суду тощо або в зв`язку з  

допущеною помилкою при створенні картки фізичної особи. 

Натисніть «Активні дії»  –  функція «Звіт «Історія зміни ПІБ» 

 

Вкажіть період за який потрібно відобразити дані, натисніть «Так»:  
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Вивантажуються дані (у форматі Excel) всіх здобувачів ЗО, до персональних яких було 

внесено зміни. 

 

 

У таблиці можна переглянути попереднє ПІБ та на яке змінено, код здобувача в ЄДЕБО, 

структурний підрозділ, освітній ступінь /ОКР, спеціальність, статус навчання, ПІБ користувача, 

що провів відповідні зміни та код ЗО, а також дату зміни. 

 

11) Експортувати в CSV 

Можливість вивантаження та подальшого перегляду інформації про навчання здобувачів 

освіти у форматі Excel. 

Натисніть в меню «Активні дії»  –  функція «Експортувати в CSV».  
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Вивантажений файл містить всю інформацію з розділу «Здобувачі освіти» в розрізі 

обраного освітнього ступеню та статусу. 

У разі встановлення заданих параметрів у фільтрації таблиці присутня можливість 

вивантаження виключно тих здобувачів, які відносяться до відповідно встановлених 

параметрах: 
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4.2. Створення картки здобувача 

Важливо! Створення картки здобувача освіти можливе тільки у вкладці «Навчаються».  

 

Зверніть увагу! Для осіб, що навчаються в  професійних (професійно-технічних) закладах 

освіти та після закінчення навчання отримують «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації державного зразка» картку здобувача освіти НЕ створювати, 

створюють картку слухача! 

Створити картку здобувача освіти можливо за умови, що вже створена в ЄДЕБО картка 

фізичної особи – особова картка з унікальним кодом (ідентифікатором, номером) – розділ 

«Фізичні особи». 

 

При створенні картки «Здобувача освіти» відбувається пошук особи за параметрами 

документа про освіту, на підставі якого особа вступила. Якщо в результаті пошуку не знайдено 

жодної особи, потрібно створити картку фізичної особи, або, спочатку, перевірити наявність 

такої особи в базі на підставі інших документів. Якщо ж така особа є в базі, але в її картці 

фізичної особи відсутній саме цей документ – його потрібно додати до існуючої картки (Розділ 

«Фізичні особи» - Активні дії - Додати документ через пошук). Якщо жоден пошук не був 

успішним, потрібно «Створити картку фізичної особи». Кнопка «Створити картку фізичної 

особи» стає активною в сусідньої вкладки з розділу «Здобувачі освіти». При цьому у рядок 

пошуку фізичної особи підтягується введений номер документа і відображається результат 

пошуку 

 

Для пошуку особи в розділі «Здобувачі освіти» у вкладці  «Навчаються» необхідно 

здійснити пошук картки особи через «Активні дії» функцію «Фільтрувати». 
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Вкажіть прізвище особи та натисніть «Застосувати»  

              

У випадку, коли картку здобувача освіти не знайдено, тобто навчання особи в даному ЗО 

відсутнє, або ж існує створена картка з іншими параметрами навчання (ОКР/ОС, 

напрям/пеціальність, форма навчання) необхідно  обрати потрібний освітній ступінь та повторити 

пошук. Якщо ж пошук також не повертає жодного запису, створіть картку здобувача через 

меню «Активні дії» - «Створити картку здобувача». 
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Заповніть всі необхідні поля в таблиці «Створення картки здобувача»: 

 

Статус навчання – оберіть з випадаючого списку тип наказу, яким необхідно розпочати 

навчання особи в ЗО; 

 

Діє з – дата початку навчання здобувача освіти в ЗО. 

Зверніть увагу!  Для заповнення поля Здобувач необхідно здійснити «Пошук» та 

заповнити всі поля – дата народження особи, тип документа (документ здобувача про 

попередню освіту), на підставі якого буде проводитися дане навчання особи  в ЗО, серія та 

номер документа. 
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За вказаними параметрами буде здійснено пошук фізичної особи. Після виведення 

результату пошуку - натисніть «Обрати». З картки фізичної особи автоматично заповнилися 

особисті дані здобувача освіти та дані документа про освіту, на підставі якого особі буде 

створено історію навчання. 

 

Необхідно заповнити всі обов`язкові поля, що відмічені «*» та натиснути кнопку 

«Створити». 
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Після створення картки дані про картку здобувача освіти автоматично відображаються в 

розділі «Здобувачі освіти» підрозділу «Картки здобувачів». 

Зверніть увагу! За наявності у особи більше ніж одного навчання у закладах освіти з 

відмінними параметрами (ОКР, спеціальність, формою навчання тощо) - необхідно створити 

окрему картку здобувача освіти на кожне. 
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4.3. Перегляд картки здобувача, внесення змін до неї 

Для перегляду  основних даних картки здобувача освіти та інформації про навчання, в 

модулі «Здобувачі освіти» оберіть в таблиці потрібну особу та натисніть на посилання або через 

меню «Активні  дії» - «Картка здобувача». 

 

 В частині «Основні дані картки» міститься загальна інформація про здобувача освіти - 

ПІБ, дата народження, громадянство, стать, реквізити документу, на підставі якого особу було 

зараховано на навчання тощо. 

За необхідності можна змінювати такі параметри як: рік бюджету, дату початку навчання, 

дату закінчення навчання, курс та групу - можливо змінити через меню «Активні дії» – 

«Редагувати»; а при статусах «Поновлено», «Поновлено з іншого ЗО» та «Переведено з 

іншого ЗО» в таблиці редагування  даних картки здобувача освіти з`являється додаткове поле 

«Академічна довідка». 

 

Дані про академічну довідку при редагуванні  необхідно обрати  натиснувши  на стрілочку 

вкінці поля. 
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Підтвердження внесення змін відбувається натисканням кнопки «Зберегти». Обравши 

кнопку «Відмінити» - дані залишаються без змін. 

В частині картки «Історія навчання»,  міститься інформація про  навчання здобувача освіти. 

 

Після вибору функції «Додати» з`являється вікно  «Додати запис в історію навчання 

картки». Заповніть всі необхідні поля: 
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Статус навчання - оберіть з випадаючого списку тип статусу,  що передбачає ту чи іншу 

зміну в параметрах навчання здобувача освіти. 

Діє з – дата початку дії, що проводиться з особою даним статусом. Наприклад, дата 

поновлення особи чи відрахування та/абозміни фінансування тощо. 

В залежності від обраного типу наказу стають активними або недоступними до внесення 

змін,  поля з певними параметрами, які можуть змінюватися в навчанні. 

 Зверніть увагу !!! Додання статусу «Поновлено» на ті ж самі параметри навчання, 

особі, в якої уже є картка здобувача освіти в ЗО  проводиться у вкладці «Відраховані». 
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Статус «Поновлення» недоступний для здобувачів освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник». 

Виключення – особи, що були відраховані у зв`язку з призивом 

на строкову службу.  

Зверніть увагу! Додання статусів «Продовжено 

академвідпустку» та «Повернено з академвідпустки» (тільки для 

студентів закладів вищої освіти) особі,  у якої уже є картка 

здобувача освіти в ЗО  проводиться у вкладці «Призупинено». 

Для здобувачів освіти ОКР «Кваліфікований робітник» 

доступні статуси: «Надано декретну відпустку», «Продовжено 

декретну відпустку» та «Повернено з декретної відпустки». 

Зверніть увагу! За потреби, встановлення здобувачу 

статусів «Відраховано», «Надано академічну/декретну 

відпустку» або внесення змін до персональних даних 

(першочергово, зміна ПІБ) спочатку АНУЛЮЙТЕ студентський 

(учнівський) квиток у картці фізичної особи (підставу анулювання 

оберіть з випадаючого списку). 

 

Функція «Змінити блокування» доступна виключно Технічному адміністратору.  

При виборі типу статусу «Зміна фінансування» стає активним, обов`язкове для 

заповнення,  поле – «Джерело фінансування»*. 

 

 

Для типу статусу «Переведено» додаткові, обов`язкові для заповнення, поля: 

 Форма навчання; 

 Джерело фінансування; 

 Спеціальність; 

 Спеціалізація; 

 Назва спеціалізації/ освітньої програми навчального закладу; 

 Структурний підрозділ. 

 Коментар 
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У разі помилкового внесення окремих параметрів додатковою функцією в роботі з 

історією навчання здобувача освіти є функція «Видалити останній статус»,  що  передбачає 

видалення обраного запису з історії навчання.  

Функція блокується у випадку наявності замовлення для особи (студентський/учнівський 

квиток, документ про освіту) – Розділ «Замовленя документів». 

 

Для цього оберіть «Активні дії» – «Видалити останній статус». Відкривається вікно 

підтвердження дії з попередженням: 

 

Для видалення обраного запису з історії навчання  необхідно «Підтвердити» або 

«Відмінити» дію в таблиці «Підтвердження дії», обравши та натиснувши відповідну кнопку.  

Заборонено  видаляти останній запис з історії навчання здобувача освіти, якщо цей запис 

заблоковано! 
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Звертаємо увагу, що функція «Змінити блокування» доступна виключно Технічному 

Адміністратору. Відповідні зміни можливо проводити  у всіх вкладках, крім статусу 

«Завершили навчання». 

Також немає можливості видалити останній запис з історії навчання здобувача освіти, якщо 

особа уже включена в замовлення документів.  

 

Не допускається видаляти записи з історії навчання зі статусом навчання  «Закінчення 

навчання». 

 

 

 

При зарахуванні особи через Вступну кампанію автоматично встановлюється блокування 

статусу «Зарахування» в картці здобувача. 

Заборонено  видаляти  запис зі статусом «Зарахування» з історії навчання здобувача освіти! 
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В полі «Категорії спеціальних умов вступу заяви здобувача» відображається категорія 

спеціальних умов, якщо вона була присутня у вступника та внесена до модулю «Особи зі 

спеціальними умовами вступу»: 

 

В полі «Історія трудової діяльності»  передбачено відображення трудової діяльності 

випускника по завершенню навчання: 
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4.4. Підготовка до формування замовлення документів про освіту 

Додання здобувачів освіти до замовлення документів можливо здійснити через розділ 

«Здобувачі освіти». 

 

До замовлення можна  додавати відразу декілька карток здобувачів освіти, за умови, що 

параметри навчання в картках здобувачів освіти співпадають. 

Оберіть зі списку необхідних здобувачів освіти та 

натисніть через меню «Активні  дії» – «Замовити 

документи». 

Для обраного освітнього ступеня – «Бакалавр», 

в таблиці «Замовлення документів»  автоматично 

обрано – Диплом бакалавра державного зразка. Є 

можливість обрати тип Диплом бакалавра державного 

зразка або студентський/учнівський квиток.      
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Для ОКР « Кваліфікований робітник» в таблиці 

«Замовлення документів»  автоматично обрано – 

Диплом кваліфікованого робітника державного зразка. Є 

можливість, за необхідності, обрати тип - Моряки. 

Диплом кваліфікованого робітника державного зразка 

або учнівський  квиток. Потрібно вибрати необхідний 

тип документу та натиснути «Замовити».  

Після цього інформація про замовлення документа 

автоматично  переходить у розділ «Замовлення документів» модуль «Загальна інформація»  

(п.5.1 розділу «Замовлення документів»). 
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4.5. Картки слухачів (для ПТО) 

Модуль «Картки слухачів» створений для відображення 

історії навчання осіб, які здобувають освіту в закладах П(ПТ)О 

та отримують по завершенню навчання «Свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації». 

 

 

 

 

Для створення картки Слухача оберіть в меню «Активні дії» функцію «Додати». 

Відкриється вікно для створення картки слухача: 

                                          

Натисніть на лупу  на екрані з’явиться вікно пошуку фізичної особи. Заповніть всі 

обов’язкові поля та натисніть «Пошук».  

 

 Після вдалого пошуку особи та натисніть «Обрати». З картки фізичної особи 

автоматично заповняться особисті дані слухача та дані документа, що посвідчує особу. Далі 

заповніть форму навчання, професію, розряд тощо. Натисніть «Зберегти».  
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Функції меню «Активні дії» у картці слухача:  

 

1) Додати як копію: якщо потрібно додати декілька слухачів з однаковими параметрами 

(форма навчання, професія тощо) - використовуйте опцію «Додати як копію». Дані 

про навчанню залишаться, потрібно лише вказати актуальне ПІБ слухача.  

2) Редагувати: якщо за карткою не замовлено документів, то присутня можливість 

відредагувати параметри картки: дату початку та завершення навчання, форму 

навчання, професію, розряд тощо. 

3)  Редагувати декілька: можливість відредагувати декілька карток. Оберіть параметр 

редагування, вкажіть дані та натисніть «Зберегти»: 

 

4) Встановити статус «Відрахування»  

Статус «Відрахування» можна встановити як одній картці, так і кільком виділеним: 
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5) Встановити статус «Завершення навчання». Статус встановлюється після 

завершення курсу навчання. Також, можна встановити як одній, так і декільком 

одночасно.  

 

6) Видалити: використовується для видалення помилково внесених карток, за умови 

якщо не замовлено документ про освіту. Якщо за карткою сформоване замовлення на 

документ, анулюйте це замовлення та видаліть картку. 

7) Замовити документи: Замовлення документів для отримання свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації відбувається через картку 

слухача.  

 

8) Налаштування: використовується для зміни відображення колонок. Деякі колонки 

можна не відображувати, якщо так зручно для адміністратора: 
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9) Фільтрувати: вкажіть необхідні параметри, які потрібно відобразити та натисніть 

«Застосувати»: 
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4.6. Довідки для іноземців 

Модуль створений для формування в форматі PDF 

довідки про навчання здобувачів-іноземців, яких було 

зараховано не в період Вступної кампанії. Для 

можливості сформувати вказану довідку попередньо 

перевірте, чи закріплено в модулі «Відповідальні 

особи» (розділ «Заклад освіти») представника закладу з типом «Здобувачі освіти. Довідки для 

іноземців», який буде формувати довідки вказаного типу. 

Спочатку в підрозділі «Картки здобувачів» знадіть необхідну особу-іноземця (за 

відповідним ОС, ПІБ тощо). Позначте запис про особу та оберіть «Активні дії» – «Довідка про 

навчання для здобувачів-іноземців». 

 

З’явиться вікно для накладання КЕП відповідальною особою. 

 

Після підпису з`явиться напис про успішне формування довідки: 

 

Сформована довідка відобразиться у таблиці модуля «Довідки для іноземців». 
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Збережіть файл довідки на комп`ютер («Активні дії» – «Завантажити PDF») та, за 

потреби, роздрукуйте. 
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