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7.1. Інформація розділу «Адміністрування» 

Розділ включає наступні модулі, де 

здійснюється адміністрування роботи 

користувачів ЄДЕБО, а також перегляд та 

підтримання в актуальному стані довідників з 

загальною інформацією, що використовується в 

ЄДЕБО: 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ «Адміністрування» включає наступні модулі: 

 Користувачі – створення користувачів (адміністраторів, операторів), 

редагування інформації, видалення,  блокування/розблокування, налаштування таблиці 

перегляду підключених осіб. 

 Групи користувачів – внесення, перегляд та редагування груп користувачів, та 

їх прав доступу до певної структури навчального закладу або модулю в ЄДЕБО. 

 Ролі - внесення, перегляд та редагування ролей користувачів, регулювання прав 

доступу до певного модулю, додатку або дії в ЄДЕБО. 

Зверніть увагу! Права на зміну ролей, права на модулі та права на доступ до закладів 

освіти доступні тільки технічному адміністратору ЄДЕБО. 

 

Підрозділи «Звіти» та «Довідники» включають визначені типи даних.  
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7.2. Адміністрування 

7.2.1. Користувачі 

 У модулі користувачі відображується інформація щодо 

співробітників навчального закладу (адміністраторів, 

операторів) які були внесені до бази з відповідними правами 

і можливостями.  

 

 

 

 

 

 Для зручності відображення користувачів встановлений фільтр, який розділяє 

діючих та заблокованих користувачів. 

 

 

 Користувачу доступний певний перелік дій, який можна активувати натиснувши 

на кнопку Активні дії.  
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Функції модуля:  

 створення адміністраторів навчального закладу, операторів; 

1. Для створення необхідно натиснути Активні дії  - Додати. 

2. У наступному вікні необхідно заповнити усі необхідні поля та параметри 

користувача. 

3. Після заповнення параметрів користувача необхідно натиснути кнопку 

Зберегти (кнопка стає активною після заповнення обов’язкових полів). 

 

 видалення операторів, адміністраторів навчального закладу; 

1. Для видалення необхідно встановити позначку біля користувача у таблиці. 

 

2. Далі необхідно натиснути Активні дії -  Видалити. 
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3. Запис буде видалено моментально. 

Зверніть увагу! Видалення доступне тільки для помилково створених не верифікованих 

користувачів! 

 редагування картки користувача, внесення актуальної інформації; 

1. Для редагування необхідно встановити позначку біля користувача в 

таблиці. 

2. Натиснути Активні дії – Редагувати. 

3. У наступному вікні є можливість редагувати параметри користувача. Для 

збереження даних необхідно натиснути кнопку Зберегти. 

 

Зверніть увагу! На малюнку зеленим виділено поля доступні для редагування.  

 заблокувати/розблокувати операторів, адміністраторів навчального закладу; 

1. Для блокування користувача встановити позначку біля користувача в 

таблиці. 

2. Далі необхідно натиснути Активні дії – Заблокувати. 

3. Якщо блокування відбулось успішно, з’являється позначка вказана на 

малюнку нижче.  
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4. Для розблокування користувача необхідно встановити позначку біля 

користувача в таблиці та натиснути Активні дії -  Розблокувати. 

Зверніть увагу! Якщо користувач заблокований технічним адміністратором з’явиться 

наступне повідомлення:  

 

 зміна пароля операторів, адміністраторів навчального закладу; 

1. Для зміни пароля користувача, необхідно встановити позначку біля 

користувача в таблиці.  

2. Натиснути Активні дії - Змінити пароль. 

3. У наступному вікні необхідно ввести новий пароль та підтвердити його 

кнопкою Підтвердити. 

 

 налаштування таблиці перегляду зареєстрованих осіб. 

1. Для налаштування відображення колонок таблиці користувачів необхідно 

натиснути Активні дії – Налаштування. 

2. У наступному вікні можна  встановити позначки біля відповідного поля для 

його обов’язкового відображення у таблиці користувачів. Для збереження 

налаштувань необхідно натиснути кнопку Змінити відображення. 
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7.2.2. Групи користувачів 

У модулі групи користувачів можна ввести, 

переглянути та редагувати групи користувачів, та їх права 

доступу до певної структури навчального закладу або 

модулю в ЄДЕБО. 

 

 

Для створення групи користувачів натисніть «Активні дії» та оберіть функцію 

«Додати».  

 

При необхідності також можливо Видалити або Редагувати вже створені записи 

відповідними кнопками у Активних діях. 

При створенні групи необхідно вказати лише назву группи та натиснути Зберегти.  

 

Для кожної группи користувачів необхідно обрати Права доступу до структурних 

підрозділів та Права на модулі натиснувши «Активні дії» та обрати функцію «Додати». 
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Далі обираємо потрібні нам факультети або модулі ЄДЕБО: 
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7.2.3. Ролі  

У модулі ролі відображаються ролі 

користувачів закладу/установи. В 

закладі/установі освіти передбачено дві 

основні ролі : 

- Адміністратор закладу/установи освіти; 

- Оператор закладу/установи освіти. 

 

Зверніть увагу! Права на додатки доступні тільки технічному адміністратору ЄДЕБО. 

 

Відповідно до ролі вказується перелік прав на модулі (перегляд доступний тільки 

користувачам з роллю Адміністратор). 

 

Відповідно до переліку модулів вказується перелік прав на дії згідно шаблону 

визначеного роллю (перегляд доступний тільки користувачам з роллю Адміністратор).  
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Вказується назва відокремлених структурних підрозділів доступ до яких має 

основний заклад відповідно до відомостей які вказані у витягу ЄДР. 

 

Модуль «Права на органи управління» доопрацьовується. 

 

Вказується тип ролі  яка надається адміністратору/оператору певного 

закладу/установи. 

Даний модуль доопрацьовується (ролі не додаються, діє тільки позначка надати 

доступ до всіх ролей). 
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7.3. Звіти 

Вказаний підрозділ містить інформацію з контактами осіб різних закладів освіти для 

зручної комунікації, першочергово, під час Вступу для вирішення проблемних питань. 

На сьогодні реалізовані два звіти: 

1) Дані адміністраторів ЗО 

 

2) Історія змін ПІБ (всі ЗО) 
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7.4. Довідники загальносистемні 

7.4.1. КОАТУУ 

У модулі КОАТУУ знаходиться Державний класифікатор об’єктів адміністративно-

територіального устрою України. 

 

 

7.4.2. Професії 

Модуль містить інформацію про професії для надання професійної (професійно-

технічної) освіти відповідно до переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

 

7.4.3. Рівні освіти 

Модуль містить відомості про освітні рівні, інформацію про навчання за якими 

відображено в ЄДЕБО. 
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7.4.4. Спеціалізації 

Модуль містить спеціалізації, які визначені нормативними актами, а також ті, що 

ліцензовані закладами освіти. Перелік додатково містить позначки «чи ліцензується 

спеціалізація» та «чи передбачено державне або регіональне замовлення» на неї. У меню 

«Активні дії» відомості можна фільтрувати або експортувати в файл формату CSV. 

 

 

7.4.5. Спеціальності 

Дані у модулі відповідають Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому ПКМУ №266 від 

29.04.2015. У меню «Активні дії» відомості можна фільтрувати або експортувати в файл 

формату CSV. 

 

 

7.4.6. Типи закладів освіти (установ) 

У модулі розміщено довідник типів за відповідною категорією (складником освіти) 

закладу (установи). Перелік типів закладів визначений відповідно нормативних документів 

та згрупований за категорією закладу (установи). 

1) Заклад вищої освіти 
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2) Заклад загальної середньої освіти 

 

3) Заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

 

4) Інший заклад освіти, що надає професійну (професійно-технічну) освіту 

 

5) Орган управління освітою 
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6) Орган виконавчої влади 

 

7) Наукові інститути (установи) 

 

8) Заклад фахової передвищої освіти 

 

9) Заклад післядипломної освіти 
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7.4.7. Форми власності 

У модулі вказано види форм власності закладів освіти. 

 

 

7.4.8. Форма навчання 

Модуль містить інформацію про форми, за якими здійснюється навчання у закладах 

освіти. 
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7.5. Довідники: «Вступ» та «Здобувачі освіти» 

7.5.1. Дати подання заяв на вступ 

В модулі відображена інформація, яка сформована відповідно до Умов прийому 

поточного року на різні ОС (ОКР) та спеціальності, які мають особливості щодо початку та 

закінченню терміну подачі заяв. Інформація використовується при створенні конкурсних 

пропозицій. 

 

Додатково, в цьому модулі через меню «Активні дії» можна відфільтрувати ао 

завантажити файл з даними в форматі CSV. 

 

7.5.2. Причини академвідпустки 

Модуль сформовано на підставі «Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також 

надання їм академічної відпустки». 
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7.5.3. Причини відрахування 

Модуль сформовано на підставі «Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також 

надання їм академічної відпустки». 
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7.5.4. Спеціальні умови вступу 

Модуль містить інформацію про спеціальні умови вступу (пільги) відповідно до Умов 

прийому поточного року. Таблиця містить параметри: Код категорії, Назва категорії в 

ЄДЕБО, Пункт Умов прийому (в яких зазначено категорію) та Форма спеціальних умов. 

 

 

7.5.5. Статуси заяв на вступ 

Модуль містить інформацію про статуси, які може набувати заява під час Вступу: від 

створення заяви через електронний кабінет вступника до включення до наказу на 

зарахування. 

 



        Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 7       22 

 

 

7.5.6. Статуси навчання 

В модулі містить інформацію можливі статуси навчання здобувача закладу освіти. 
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7.6. Довідники: «Фізичні особи» 

7.6.1. Олімпіади та конкурси МАН 

Модуль містить предмети, з яких проводять олімпіади та конкурси, перемога в яких 

дає додаткові привілеї під час вступу відповідно до Умов прийому поточного року. 

 

7.6.2. Типи документів осіб 

Модуль містить всі типи документів особи: документи, що посвідчують особу; 

документи про освіту; інші документи. 
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7.7. Довідники: інші модулі 

7.7. 1. Дати вихідних та переносів 

Модуль містить інформацію щодо святкових та вихідних днів поточного року 

(за наявності). 

 

 

7.7.2. Типи звернень 

Модуль містить всі можливі типи звернень від закладів освіти до МОН 

(Розпорядника ЄДЕБО) або Інфоресурс (ТА ЄДЕБО). Детальний опис процедури створення 

звернень міститься в Розділі 8 Керівництва користувача «Звернення». 

 


