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Робота в ЄДЕБО 
користувача закладу освіти 

під час Вступної кампанії
2019 року
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1. Загальний огляд: джерела інформації, нормативні документи
2. Початок роботи з базою: розділи, базові функції в модулях. 

Відповідальні особи
3. Картки фізичних осіб: пошук, створення, додавання документів, 

редагування
4. Вступна кампанія:

• Перелік модулів
• Правила прийому. Приймальна та відбіркова комісія
• Обсяги. Максимальні обсяги
• Конкурсні пропозиції: створення, редагування
• Електронний кабінет вступника
• Заяви вступників: електронні, паперові, «перехресний 

вступ», кількість заяв
• Спеціальні умови вступу
• Творчі конкурси: файл з результатами 
• Вступні випробування: групове внесення результатів
• Список рекомендованих. Рейтинговий список
• Накази про зарахування

5. Формування карток здобувачів
6. Замовлення студентських квитків
7. Сервіс перевірки документів
8. Розділ «Звернення»



4

Загальний огляд

• Джерела інформації

• Нормативні документи, які регламентують 
базові процеси в ЄДЕБО



5

Інформаційне забезпечення

• Новини на сайтах МОН, ДП «Інфоресурс», УЦОЯО

• Новини в ЄДЕБО

https://mon.gov.ua/ua/tag/vstupna-kampaniya-2019 

https://www.inforesurs.gov.ua/instr_edbo.html

https://www.inforesurs.gov.ua/news

http://testportal.gov.ua/
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На сайті МОН
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На сайті ДП «Інфоресурс»
Завантаження - Єдина державна електронна база з питань освіти -

Інструкції - Інструкції ЄДЕБО - Керівництво користувача ЄДЕБО 
(також п.6.1.3.1 у Мапі сайту чи посилання з головної сторінки сайту)
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Новини: на сайті та в базі
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Нормативні документи

Закони України: «Про освіту», «Про професійно-технічну
освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про захист
персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про ліцензування видів
господарської діяльності».
• Умови прийому 2019 року
• Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на

участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
України в 2019 році

• Положення про Єдину державну електронну базу з питань
освіти

• Примірне положення про приймальну комісію вищого
навчального закладу
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Початок роботи

• Рекомендовані браузери

• Розділи. Базові функції

• Відповідальні особи
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Початок роботи

Початок роботи з базою:

Завантаження - Єдина державна електронна база з 

питань освіти - Алгоритм дій Адміністратора / 

оператора закладу освіти (установи) при ПЕРШОМУ 

підключенні до ЄДЕБО (п.6.1.2 у Мапі сайту)

Рекомендований браузер - Google Chrome

Вхід за посиланням - edbo.gov.ua
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Розділи
Різне наповнення (права доступу) 
для Адміністратора та Оператора 

Відображення розділів ЄДЕБО для 
Адміністратора та Оператора 

Відображення підрозділів та модулів 
Розділу «Вступна кампанія» для 
Адміністратора та Оператора 
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Функції

Більшість функцій акумульовано в меню «Активні дії»
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Фільтрування
Фільтрування по окремих полях відповідного модулю
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Налаштування
Відображення інформації в таблицях може змінюватись відповідно 

персонального налаштування користувачем
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Типи відповідальних осіб

Перелік типів:
• Керівник
• Замовлення документів. Уповноважений керівником
• Замовлення документів. Відповідальна особа
• Звернення. Уповноважений керівником
• Звернення. Відповідальна особа
• Ліцензування. Уповноважений керівником
• Ліцензування. Відповідальна особа
• Накази на зарахування. Уповноважений керівником
• Накази на зарахування. Відповідальна особа

Заклад освіти – Відповідальні особи – Загальна інформація
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Наказ про призначення / 
припинення повноважень

Відповідальна особа накладанням КЕП підтверджує 
ключові дії закладу освіти в ЄДЕБО 

У модулі вносяться дані наказів щодо призначення
відповідальних осіб, наприклад, за замовлення документів про
освіту, уповноважених осіб для підписання документів про освіту
та керівника ЗО.

Заклад освіти – Відповідальні особи – Загальна інформація
Накази – Активні дії - Додати
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Картки фізичних осіб

• Пошук

• Створення

• Додавання документів

• Перелік даних, які можуть корегуватись 
закладом самостійно

• Дані, які можна змінити тільки за зверненням 
до ТА
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Пошук

Заклад освіти (ЗО) має доступ до наступних карток фізичних осіб:
• особа подала заяву на ВСТУП до ЗО
• має активне навчання в ЗО 
• картку фізичної особи створив адміністратор цього ЗО

Пошук осіб здійснюється: 
• за номером документа (атестат, паспорт, диплом 

тощо), без вказання серії;
• за ПІБ особи; 
• за реєстраційним номером облікової картки платника 

податків (РНОКПП)
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Додання документа через пошук

• Здійснити пошук особи по параметрам документа 
• За результатами пошуку, обрати особу
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Додати документ через пошук

• Тип – з випадаючого 
списку 

• заповнити параметри 
• «Зберегти»
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Приклад використання

Вступник не може створити електронний кабінет.
Причина: наявність в базі картки фізичної особи, створеної

на підставі Свідоцтва БЗСО та Свідоцтва про народження.
Шлях вирішення: вступник звертається в консультаційний

центр ЗО. На підставі додатково наданих документів (свідоцтва
про народження та свідоцтва про БЗСО), представник закладу
ідентифікує особу в базі та через «Додати документ через
пошук», додає в картку фізичної особи поточні документи –
Свідоцтво ПЗСО та паспортні дані.

В результаті Вступник створює електронний кабінет та подає
електронні заяви на Вступ.
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Створення картки фізичної особи
Створення на підставі: 
• персональної інформації 
• документа, що посвідчує особу 
• документа про освіту

У виключному випадку - за відсутності документа про освіту -
картка особи може створюватись Технічним адміністратором
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Створення картки фізичної особи
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Повідомлення при створенні картки

Якщо особа (з такими ж параметрами, що вносяться) вже існує в

ЄДЕБО, - створення картки унеможливлюється з виведенням

відповідного повідомлення:

• Картка фізичної особи створена, але з іншими документами

(про освіту або що посвідчує особу);

• Картка іншої особи з повним збігом ПІБ і дати народження;

• Картка цієї фізичної особи створена з таким документом (але є

розбіжності в персональних даних: ПІБ, дата народження

тощо);

• Картка іншої особи з параметрами вказаного документа;

• Особа змінила ПІБ, а документ вноситься з попередніми

даними (такі картки створюють на Попереднє ПІБ, після чого

змінюють ПІБ).
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Редагування даних картки
Документи, що посвідчують особу

• Паспорт 
• Паспорт громадянина 

України з безконтактним 
електронним носієм

• Паспорт громадянина 
України, що не містить 
безконтактного 
електронного носія

• Посвідка на постійне 
проживання в Україні

• Свідоцтво про народження 
• Тимчасове посвідчення

Меню Активні дії – Редагувати документ. В 
новому вікні вносимо зміни та натискаємо 
«Зберегти». У випадку, якщо виникає 
помилка, що документ існує в іншої 
фізичної особи – Звернення на ТА зі 
сканкопією документа

УВАГА! Перелік типів документів, що посвідчують особу, буде доповнений! 
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Редагування даних картки

Документи про освіту

Електронні документи 
(сформовані в ЄДЕБО), 
фотокомп'ютерні

Не підлягають редагуванню закладом освіти (дані з 
Реєстру документів про освіту). Документ можна 
анулювати (у картці) та додати інший за пошуком

Поліграфічні Можна редагувати серію та номер у випадку 
помилкового внесення 

Інші документи

Студентські, учнівські
квитки

Не підлягають редагуванню (дані з Реєстру 
студентських (учнівських) квитків). Можна 
анулювати та замовити формування іншого

Сертифікати ЗНО Не підлягають редагуванню (дані з Реєстру 
сертифікатів ЗНО)

РНОКПП Меню Активні дії – Редагувати документ: у новому 
вікні внести зміни та натиснути «Зберегти». У 
випадку, якщо виникає помилка, що документ існує у 
іншої фіз. особи, – Звернення до ТА зі сканкопією 
документа. Також можна анулювати помилково 
внесений документ та додати інший
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Вступна кампанія
• Перелік модулів
• Обсяги. Правила прийому. Приймальна та відбіркова комісії 
• Конкурсні пропозиції
• Електронний кабінет вступника: Типові проблеми. Вимоги 

до фото
• Калькулятор середнього балу
• Заяви: Паперові. Електронні. Статуси. «Перехресний» 

вступ. Кількість заяв
• Спеціальні умови вступу
• Творчі конкурси: файл з результатами 
• Вступні випробування: групове внесення результатів
• Скасування заяв. Звіт заяв. Перевірка заяв
• Особливості вступу іноземців
• Список рекомендованих. Рейтинговий список
• Наказ про зарахування: створення, редагування, друк
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Перелік модулів. Обсяги

Максимальні обсяги. У модулі вводяться дані 
щодо максимальних обсягів державного 
замовлення для спеціальностей, за якими 
вступ здійснюється у формі широких 
конкурсів
Обсяги. У модулі формуються дані щодо 
фіксованих (гарантованих) обсягів 
державного замовлення.
Інформацію до ЄДЕБО вносить державний 
замовник

Якщо заклад освіти отримує регіональне замовлення, всі дані щодо 
обсягів заклад освіти вносить самостійно до конкурсної пропозиції: 
Активні дії – Розподіл обсягів державного замовлення - в поле «О» 
(обсяг державного замовлення) внести дані.
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Правила прийому. 
Приймальна та відбіркова комісії

Приймальна та відбіркові комісії
У модулі закладом освіти зазначається інформація щодо 
створених в ньому приймальної та відбіркової комісій на 
відповідний рік Вступної кампанії.
Дані відображатимуться також в ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ 
ВСТУПНИКА

Правила прийому
У модулі щорічно закладами освіти 
незалежно від форми власності та 
підпорядкування завантажуються ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ.
Сканкопії Правил прийому завантажуються до 
ЄДЕБО одним файлом у форматі PDF та 
розміром не більше 10 Мб.
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Конкурсні пропозиції
У модулі закладом освіти створюються і вносяться до ЄДЕБО 
конкурсні пропозиції на вступ.
Розрізняють: ОСНОВНІ, ВІДКРИТІ, ФІКСОВАНІ, НЕБЮДЖЕТНІ 
конкурсні пропозиції
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Редагування конкурсної пропозиції (КП автоматично копіюються з 

попереднього року): виділіть її у списку та натисніть «Активні  дії» -
«Редагувати». З'явиться вікно з раніше внесеними даними КП
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Редагування конкурсної пропозиції
Зверніть увагу, що при внесенні змін до підтвердженої КП після
термінів, визначених Умовами прийому, автоматично встановиться
позначка «ПДЗ» (потребує погодження держзамовником), яку можливо
зняти тільки за зверненням до МОН.

Разом з тим, є параметри, які можна змінити в КП без встановлення
позначки «ПДЗ»:

•Назва пропозиції
•Позначка «Іншою мовою»
•Назва пропозиції мовою національних меншин або іноземною
•Структурний підрозділ
•Вартість навчання
•Початок прийому заяв
•Закінчення прийому заяв

Зверніть увагу, що при цьому не потрібно знімати позначку «Підтверджено 
внесення конкурсної пропозиції»!
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Редагування конкурсної пропозиції

При редагуванні КП дотримуйтесь наступного порядку дій:
• оберіть КП з позначкою «Чи підтверджено внесення КП» 

(без позначки «ПДЗ»!)
• натисніть в меню «Активні дії» – «Редагувати»
• у вікні з даними КП також натисніть «Активні дії» –

«Редагувати» 
• НЕ ЗНІМАЮЧИ позначку «Підтверджено внесення 

конкурсної пропозиції», змініть дані у полях, в яких 
дозволено редагування

• натисніть кнопку «Зберегти»
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Розподілення обсягів (ЛО та ДЗ) між КП
Для редагування (поділу обсягу на кілька КП) оберіть в 
конкурсних пропозиціях «Активні дії» – «Розділити ліцензійні 
обсяги, обсяги на контракт»:
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Розподілення обсягів (ЛО та ДЗ) між КП

• Зверніть увагу, що активними для редагування є лише поля «ЧЛО»
(частина ліцензованого обсягу) та «ОК» (обсяги на контракт)

• Коли обсяги ДЗ будуть внесені в ЄДЕБО державним замовником,
стануть активними поля для розподілення цих місць.

• Встановлення в ЄДЕБО позначки «Внесено обсяги державного
(регіонального) замовлення внесено» є ОБОВ’ЯЗКОВИМ навіть у разі,
коли за спеціальністю створено ЄДИНУ конкурсну пропозицію!
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Порядок відображення та розподілу наданих обсягів 
державного (регіонального) замовлення у списку 

конкурсних пропозицій ЗО
Тип закладу освіти (ЗО) Повноваження щодо розподілу в 

таблиці «Розподіл обсягів 

державного (регіонального) 

замовлення» 

ЗО, що не має підпорядкованих ЗО і сам не

підпорядкований іншому ЗО (юридична

особа)

Відображені власні КП закладу освіти.

ЗО, що має підпорядковані ЗО (ВСП) та

право на розподіл обсягів по власним КП та

КП ВСП

Відображені власні КП та КП

підпорядкованих ЗО (ВСП)

ЗО, що має підпорядкування до головного

ЗО і не має прав на розподіл обсягів

Відображені власні КП, але відсутні права

на розподіл ОБСЯГІВ Д(Р)З

ЗО, що не має наданих ОБСЯГІВ і не

підпорядкованих іншому ЗО (юридична

особа, НЕБЮДЖЕТНІ пропозиції або

пропозиції, на які не затверджені бюджетні

місця)

Відображені власні КП, але відсутні права

на розподіл ОБСЯГІВ Д(Р)З
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Електронний кабінет вступника

Реєстрація за посиланням: https://ez.osvitavsim.org.ua 
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Електронний кабінет вступника

Обов’язкове підтвердження повідомлення, що надійшло 
на електронну пошту, вказану при реєстрації! 

Тільки після цього реєстрацію буде пройдено успішно.



40

Електронний кабінет вступника
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Зверніть увагу вступників!
• Не використовувати при реєстрації заборонені адреси електронної

пошти: Деякі вступники намагаються реєструвати кабінет на адресу
поштової скриньки, забороненої в Україні законодавством. До таких
належать mail.ru, yandex.ru, bk.ru, а також mail.ua, yandex.ua.
Використовувати для реєстрації електронну пошту, яка в Україні
точно дозволена: gmail.com, ukr.net, i.ua.

• Не плутати літери чи цифри в адресі скриньки

• Перевірити, чи збігаються дані в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО

• Активувати е-кабінет протягом доби

• Активація з мобільних телефонів – проблеми при спробі активації
реєстрації з мобільного; неможливість зайти в кабінет

Додаткові повідомлення в кабінеті вступника:
• Повідомлення про те, що бал предмету ЗНО нижче за мінімально

допустимий
• Повідомлення при створенні заяви на медичну/педагогічну

спеціальність
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Вимоги до фотографії вступника 
в електронному кабінеті

• Формат JPEG (JPG) або PNG

• Максимальний допустимий розмір файлу — 1 Мб

• Розмір фотокартки – 3 на 4 см

Вимоги до фото студентського квитка (для порівняння):

– ширина повинна бути у діапазоні 248 – 360 пікселів;

– висота повинна бути у діапазоні 310 – 450 пікселів;

– співвідношення сторін: 4 х 5 (можлива похибка – до 2%).
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Завантаження документів

Завантаження ДОДАТКА до документа про повну загальну середню
освіту вступника (атестата, з 2019 р. – свідоцтва):
• Файл завантажується у форматі JPG (JPEG)
• Максимальний розмір файлу - 1 Мб
• Середній бал додатка до атестата вважається підтвердженим після

реєстрації у ЗВО першої заяви, поданої вступником (остаточна
перевірка – при поданні до ЗВО оригіналів)
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Підтвердження сільського коефіцієнту

• Сільський коефіцієнт можуть отримати ті вступники, зареєстровані у
селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах
освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу

• Про реєстрацію вступника у селі вказується у Довідці про
реєстрацію місця проживання особи, оформленій відповідно до
додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207.

• У 2019 році в Умовах прийому знято обмеження щодо мінімального
терміну реєстрації у селі для нарахування коефіцієнту

• Сільський коефіцієнт не поширюється осіб, які проживають у селищах
міського типу (смт), а також осіб, які є внутрішньо переміщеними
особами та проживають у селі без реєстрації

• Завантажувати довідку та інші документи, що підтверджують
реєстрацію, в електронний кабінет потрібно одним файлом
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Підтвердження сільського коефіцієнту
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Перегляд конкурсних пропозицій та подання заяв
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Розрахунок середнього балу документа про ПЗСО

• Під час подання заяви до вишу – як в електронному, так і в паперовому
вигляді – випускнику школи треба самостійно порахувати середній бал
документа про ПЗСО. При цьому середній бал не вноситься в додаток до
документа про ПЗСО, оскільки це не передбачено в затверджених КМУ
зразках документів про повну загальну середню освіту. Відповідне
роз’яснення надано МОН у листі №1/9-399 від 20 червня 2018 року.

• Порядок розрахунку середнього бала документа про ПЗСО визначено в
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі. Відповідно до
порядку, середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням
до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх
зазначених у додатку оцінок.

• У разі подання заяв в електронному вигляді вступник зазначає середній бал
в особистому кабінеті. Якщо потім вступник виявить помилку в розрахунку,
то може самостійно її виправити до подання першої заяви.

• Рекомендуємо скористатись калькулятором середнього бала,
розміщеному на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua
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Розрахунок конкурсного балу

• Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до
якої входять результати вступних випробувань та інші показники,
що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу
вищої освіти.

• Формула розрахунку конкурсного бала:
Конкурсний бал на ОС бакалавра (магістра медицини):
(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Конкурсний бал на ОС молодшого бакалавра:
(КБ) = К1*П1 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної 
пропозиції дорівнює 1.
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Особливості вступу на медичні спеціальності

• Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу
на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей
«Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія» не можуть бути менше ніж
150 балів з другого та третього конкурсних предметів

• У 2019 році вступники, які мають бажання працювати в сільській
місцевості, - мають право на першочергове зарахування на бюджетну
форму навчання у вишах. Право першочергового зарахування до вишів
поширюється на майбутніх лікарів та вчителів, які оберуть навчання на
спеціальностях галузей знань «Освіта/Педагогіка» і «Охорона здоров’я»

• Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» не може бути менше
ніж 130 балів*

* Звертаємо увагу, що конкурсний бал не може бути менше ніж 130 балів
також для вступу на основі ПЗСО для спеціальностей галузей знань 08 «Право»,
28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»
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Особливості вступу на медичні спеціальності

• Якщо вступник має право на першочергове зарахування, його
конкурсний бал множитиметься на першочерговий коефіцієнт
(ПЧК=1,05). Для вступників на ОС бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного спрямування) в Умовах прийому додатково
передбачено спеціальну квоту-4, під яку надано частину
бюджетних місць.

• Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом
місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий
договір та розпочати роботу. Якщо ж випускник відмовиться
виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати
кошти, витрачені вишем на його підготовку.

• Заява подається тільки в паперовій формі! 
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Заяви: паперові та електронні

• Заяви в паперовій формі особисто подаються вступником до
приймальної комісії навчального закладу.

• Заяви в електронній формі має право подавати вступник на
основі документа про повну загальну середню освіту та
сертифікату(ів) ЗНО з конкурсних предметів, визначених
Умовами та правилами прийому до ЗВО, який вступає на
денну/заочну форму навчання.

• Заява в електронній формі подається шляхом заповнення
вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно
до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до ЗВО.
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Електронні заяви

Загальний вигляд переліку заяв, поданих вступником: 
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Електронні заяви

Загальний вигляд переліку заяв, поданих у заклад освіти, 
у тому числі в електронній формі (позначка «ЕЗ»): 
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Статуси заяв
(переглянути перелік можливо у розділі 

«Адміністрування»: Довідники – Статуси заяв)

Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень:
• «Зареєстровано в Єдиній базі» 
• «Потребує уточнення вступником»
• «Зареєстровано у закладі освіти» 
• «Відмовлено закладом освіти» 
• «Скасовано вступником»
• «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з 

такою самою пріоритетністю)»
• «Скасовано закладом освіти» 
• «Допущено до конкурсу» 
• «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб)» 
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Статуси електронної заяви

• «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти 
державного (регіонального) бюджету)» 

• «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за 
кошти державного (регіонального) бюджету)» 

• «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб)» 

• «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб)» 

• «Включено до наказу (навчання за кошти державного 
бюджету)» 

• «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб)» 

• «Відраховано» 
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Можливі зміни статусів заяви 
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Створення заяви
Для створення заяви у паперовій формі натисніть 

«Активні дії» – «Додати»
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Створення заяви: вибір особи



59

Створення заяви: форма для заповнення
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Створення заяви: вибір конкурсної пропозиції
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Створення заяви: вибір додаткових параметрів

Після вибору КП натисніть «Редагувати деталі».
До блоків входять відомості про джерело фінансування,
пільги, результати ЗНО/екзаменів, участь в олімпіадах.
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Створення заяви: деталізація

Для основної/фіксованої КП



63

Спеціальні умови вступу
У блоці вноситься інформація про спеціальні умови вступу у 
відповідності до розділу VIII Умов прийому 2019 року
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Спеціальні умови вступу
(переглянути перелік можливо у розділі «Адміністрування»: 

Довідники – Спеціальні умови вступу)

Увага! До електронної заяви можливо додавати в ЄДЕБО пільги,
окрім двох категорій пільг:
• Код категорії 120. Особи, які є членами збірних команд України,

які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до
наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням
Мінмолодьспорт України)

• Код категорії 121. Особи, які уклали угоди про відпрацювання
не менше трьох років у сільській місцевості або селищах
міського типу, при вступі за спеціальностями галузей знань 01
«Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» до закладів
вищої медичної і педагогічної освіти



65

Результати вступних випробувань та конкурсних 
показників

В дані заяви автоматично підтягуються:
• перелік предметів обраної конкурсної пропозиції
• мінімальна кількість балів
• вагові коефіцієнти до кожного з предметів ЗНО
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Внесення конкурсних показників

Після внесення результатів стає активною клавіша
«Зареєструвати»: Заява додається в загальний список заяв і
отримує статус «Зареєстровано».
Після внесення (першої) заяви вступника можливо додати наступну
заяву або внести зміни до поданої (статус, заяви, оригінали, загальні
відомості, пільги, результати).

Порядок внесення даних:
1. Обрати предмет ЗНО та з переліку результатів, що з'явиться,
вибрати потрібний;
2. Позначити предмет "на вибір" і внести результат відповідно до п.1;
3. ПЕРЕВІРИТИ середній бал атестата за 12-бальною шкалою згідно
додатка;
4. Натиснути "Обрати".
У поле "Результат" неможливо вручну вносити бали з сертифікату ЗНО.
Внесення вручну здійснюється тільки, якщо вступник складає іспити. Також
вручну вноситься середній бал додатка до документа про ПЗСО.
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«Перехресний» вступ

• Вступники, які бажають змінити спеціальність подальшого вступу
(вступати за відмінною від тієї, за якої вже отримано диплом),
мають вступати на загальних умовах, за «перехресним» вступом

• Окрему конкурсну пропозицію створювати не потрібно. У КП
додаються форми випробування, встановлені закладом освіти. Але
для осіб, які вступають по «перехресному» вступу ЗО вносить
фахове випробування «Додаткове випробування»: встановлюється
коефіцієнт, рівний «0», МКБ (мінімальний бал) – відповідно до
вимог ЗО

• При поданні заяви цього вступника встановіть позначку «Потрібно
пройти додаткові вступні випробування»

• Для вступників на спеціальності, за якими передбачено ЄВІ,
необхідно скласти ДФІ (додаткове фахове випробування) в
одному ЗО - для допуску до реєстрації та складання ЄВІ. В інших
ЗО складає іспит, якщо подає до них заяви в період з 10 по 23 липня
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«Перехресний» вступ: особливості внесення даних

При створенні конкурсних пропозицій, необхідно
враховувати наступне:

1. При створенні КП позначка «Здобуття ступеня за іншою
спеціальністю» ставиться лише у випадку вступу для
однакових ОС (ОКР) (наприклад, за наявним ступенем
магістра - вступ на магістра)

2. При створенні заяви позначка «Потребує додаткове
фахове випробування» ставиться в інших випадках
(наприклад, за наявним ступенем бакалавра – вступ на
магістра)
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Обмеження кількості заяв

• Молодший спеціаліст – обмеження на кількість заяв може
встановлюватись правилами прийому до закладу освіти

• Молодший бакалавр: Контракт (у 2019) – кількість не обмежується

• Бакалавр: Бюджет – 7 заяв на 4 спеціальності

• Бакалавр: Контракт – кількість не обмежується

• Магістр (081 Право, 293 Міжнародне право): Бюджет – 5 заяв

• Магістр (081 Право, 293 Міжнародне право): Контракт – кількість
не обмежується

• Магістр (усі інші спеціальності) – обмеження на кількість заяв
встановлюється правилами прийому закладу освіти
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Друга вища освіта: бюджет - відшкодування

ПОСТАНОВА КМУ від 26 серпня 2015 р. № 658
«Про затвердження Порядку відшкодування коштів
державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату
послуг з підготовки фахівців»:

Дія цього Порядку поширюється на осіб, які зазначені у
пункті 1 цього Порядку та починаючи з 1 вересня 2015 р.
будуть повторно здобувати вищу освіту за державним або
регіональним замовленням у державних або комунальних
закладах вищої освіти
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Творчі конкурси: файл з результатами 

1) Активні дії - Додати. Після створення 
запису з назвою творчого конкурсу є 
можливість додати файл. Зміна файлу –
через «Звернення» до МОН
2) кожен файл відповідає певному потоку 
складання творчого конкурсу (з усіма 
можливими проміжними стадіями / 
складовими такого конкурсу);
3) внесені файли підписуються КЕП

Розділ «Вступна кампанія», 
модуль «Результати творчих конкурсів»
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Групове внесення результатів вступних 
випробувань 

У модулі «Конкурсні пропозиції»: 
- Активні дії – Внести результати вступних випробувань та 
конкурсних показників
- обрати вступне випробування та сформувати список заяв, 
створених за КП
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Після формування списку заяв у таблиці «Результати з вступного
випробування/конкурсного показника» буде відображено заяви, що
подані на обрану КП.
Внесіть необхідні оцінки до поля «Результат» та натисніть «Внести
результати».
Зверніть увагу, що поряд з кнопкою вказується кількість записів, що будуть змінені!

Групове внесення результатів вступних 
випробувань 
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Скасування заяв за Актом

Для скасування неправильно внесеної заяви необхідно створити 
«Акт про допущену технічну помилку».

Потім змініть заяві статус («Активні дії» – «Змінити статус») на 
«Скасовано ЗО», вкажіть номер попередньо створеного Акту та 
натисніть «Застосувати». 
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Скасування заяв за Актом
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Скасування заяв за Актом: особливості

Якщо статус змінено усім заявам, включеним до Акту, поверніться до
Акту скасування та встановіть позначку «Акт сформовано (всі заяви
внесено)» та натисніть «Зберегти». Заяву скасовано. Це відобразиться в
статусі заяви.

Електронні заяви заклад освіти не скасовує!

У разі виявлення технічної помилки під час передачі відповідних даних з
електронного кабінету до ЄДЕБО електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО,
може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення
Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних
заяв. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання
анулюється в ЄДЕБО.

При цьому Технічний адміністратор ЄДЕБО засобами мобільного зв'язку або
електронного зв'язку повідомляє вступнику про скасування заяви в день її
скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю.
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• Звіт заяв. Експорт CSV 
• Перевірка заяв
• Журнал поданих заяв
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Перевірка заяв 

Коди 

помилок

Текст помилок

205 Електронна заява не може містити категорію Х 

Де Х - код категорії не з дозволеного списку

206 Заява від громадянина України подана на конкурсну пропозицію для вступу іноземців, 

які прибули в Україну з метою навчання

211 Конкурсний бал менший за 100

212 Конкурсний бал менший за 300

213 Конкурсний бал більший за 200

214 Конкурсний бал більший за 600

215 Відсутній (або =0) результат творчого конкурсу/вступного іспиту/фахового випробування

216 Не перевірено середній бал документа про освіту

217 Відкоригуйте поле заяви "Черговість в рейтинговому списку серед вступників з 

однаковим конкурсним балом". На конкурсну пропозицію існує інша заява з таким же 

конкурсним балом, пріоритетом, середнім балом документа про освіту, черговістю в 

рейтинговому списку серед вступників з однаковим конкурсним балом

Наприкінці терміну подачі заяв закладу освіти надається можливість
перевірити повноту та правильність даних внесених заяв – формується звіт з
визначеними системою помилками. Помилки є блокуючими подальші дії,
тому їх необхідно виправити у найкоротший термін.
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Перевірка заяв 

Коди 

помилок
Текст помилок

251 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява має пріоритет і при цьому громадянство не "Україна". Будь ласка, 

перевірте, що особа є іноземцем. Іноземці, не беруть участі в адресному розміщенні 

державного замовлення при вступі на основі Бакалавра

В разі наявності помилки, громадянство потрібно виправити спочатку в фізичній особі, а 

потім в заяві (змінити категорію іноземця на пусто)

252 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява має пріоритет, але допущена тільки до конкурсу на контракт. Заява 

не зможе взяти участь в адресному розміщенні державного та регіонального замовлення

253 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заяву допущено до конкурсу на бюджет. Згідно даних заяви "Освітній 

ступінь (рівень) за кошти державного або місцевого бюджету" вже здобутий раніше та не 

стоїть відмітка "Право безоплатно здобувати освіту за другою спеціальністю"

254 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява має пріоритет та відмітку "Право безоплатно здобувати освіту за 

другою спеціальністю", але допущена тільки до конкурсу на контракт. Заява не зможе 

взяти участь в адресному розміщенні державного та регіонального замовлення

255 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява електронна, вступник вказав, що претендує на категорію 122 (право 

на Сільський коефіцієнт), заклад підтвердив (не видалив категорію). При цьому заклад Х 

для заяви з кодом У не підтвердив наявність підстав за категорією 122 (видалив її) хоча 

вступник теж вказав, що претендує на категорію 122
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Перевірка заяв 
Коди 

помилок
Текст помилок

256 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява допущена тільки до конкурсу на контракт, проте має пріоритет та одну з 

наступних категорій іноземців : іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні; особи, яким надано статус біженця в Україні; особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту. Згадані категорії іноземців можуть брати участь в адресному розміщенні 

державного замовлення при вступі на основі ПЗСО

257 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява має пріоритет, для заяви не вказано категорію іноземця, і при цьому для особи 

громадянство не "Україна".  Будь ласка, перевірте, що особа є іноземцем.

В разі наявності помилки, громадянство потрібно виправити спочатку в фізичній особі, а потім в 

заяві (змінити категорію іноземця на пусто)

258 ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ. Заява має пріоритет і при цьому для особи громадянство не "Україна" та заява не від 

наступних категорій іноземців : іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні; особи, яким надано статус біженця в Україні; особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту.  Іноземці, крім вище вказаних категорій, не беруть участі в адресному 

розміщенні державного замовлення при вступі на основі ПЗСО. Будь ласка, перевірте правильність 

встановлення категорії іноземця в заяві

271 Недопустимий статус заяви для поточного етапу вступної кампанії для вступу на основі ПЗСО за 

пріоритетами

272 Недопустимий статус заяви для поточного етапу вступної кампанії для вступу на основі Бакалавра за 

пріоритетами
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Особливості вступу іноземців
Квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць (мають
право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України), яка
використовується для прийому вступників з числа:

• іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних
договорів України;

• закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця;

• іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні,
осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту;

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до закладів
вищої освіти за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти двічі на
рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01
березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра,
магістра.
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Список рекомендованих, 
рейтинговий список

Для формування Рейтингового списку та Списку рекомендованих
у модулі «Конкурсні пропозиції» оберіть необхідну КП та натисніть
«Активні дії» – «Переглянути рейтинговий список»
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Завантаження рейтингового списку
Рейтинговий список відображає всі заяви, які включені до нього, незалежно
від статусу. Формується список за конкурсним балом (від максимального) та
ознакою особливих підстав (зверху списку).
Для «небюджетної» конкурсної пропозиції рейтинговий список формується
тільки за конкурсним балом (без відображення зайвої інформації).
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Елементи рейтингового списку
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Функції для роботи зі рейтинговим списком 
(списком рекомендованих)

Списки можна швидко фільтрувати за типом 
конкурсу (першочергово відноситься для 

вступу на основі ПЗСО) та за визначеними 
параметрами.
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Список рекомендованих

До списку рекомендованих включаються лише ті заяви, які мають 
статус «Допущено» і вище (у разі зміни статусу через редагування 
заяви). 
Заяви зі статусом «Зареєстровано» («Відмова», «Скасовано») у 
списку відсутні. 
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Функції роботи зі списком рекомендованих

Показники про подані 
оригінали документів та 
черговість осіб у списку 
окремо встановлюються 
кожній заяві, внесеній до 
списку. При виборі 
декількох заяв функція стає 
неактивною.
Зміна статусу в списку 
може здійснюватися 
декільком обраним заявам 
одночасно (за умови 
однакового попереднього 
статусу «Допущено», 
«Рекомендовано» тощо)
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Функції для роботи зі списком рекомендованих
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Завантаження списку рекомендованих

У таблиці зі списком рекомендованих відображаються тільки заяви зі
статусом «Рекомендовано (бюджет, контракт)» або «До наказу».
Формується список рекомендованих аналогічно рейтинговому списку.
Завантаження файлу у форматі CSV дозволяє формувати список за
визначеними показниками для зручності роботи користувача.
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Рекомендації до зарахування і подання 
паперових документів

Вступ на бюджет (на основі ПЗСО)
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Рекомендації до зарахування і подання 
паперових документів

Вступ на контракт (на основі ПЗСО)
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Накази про зарахування вступників
Загальний порядок зарахування:

1) Створіть НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ з потрібними параметрами
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Загальний порядок зарахування вступників
2) До наказу про зарахування можливо включити вступників, заяви яких
знаходяться у статусі «До наказу»:
• відкрийте Рейтинговий список (модуль «Конкурсні пропозиції») та встановіть

обраним особам статус «ДО НАКАЗУ». При цьому зазначте наказ, до якого
включається вступник.

• у рейтингових списках можливо змінювати статуси одночасно кільком заявам.
Змінити статус можна також безпосередньо у кожній заяві (у модулі «Заяви»).

3) Після цього заяву вступника буде відображено в наказі в таблиці «Заяви,
включені до наказу».

4) Якщо вступника помилково включено до наказу, ВИДАЛІТЬ його запис з наказу.
В заяві вступника та в КП відобразиться попередньо встановлений статус.
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Загальний порядок зарахування вступників

5) Здійсніть ДРУК наказу про зарахування та додатку до нього. Наказ автоматично
вивантажиться у форматі PDF за формою № Н-1.03.01, затвердженою наказом МОН.
Для зручної роботи з додатками до наказу можливе також вивантаження у форматі XLS.

6) Якщо змін у наказі немає (видалення з наказу, відрахування особи), після
підписання роздрукованого наказу про зарахування керівником закладу освіти
підтвердіть його в ЄДЕБО накладанням КЕП.

7) Натисніть кнопку «СФОРМУВАТИ КАРТКИ ЗДОБУВАЧІВ»: особа переходить з
категорії «Вступник» до категорії «Здобувач». Після формування карток здобувачів
жодних змін до наказу про зарахування внести неможливо!
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Остаточні статуси заяв

Після завершення Вступної кампанії (проведення усіх зарахувань) заяви
не можуть залишатись у статусах:

1. Поточний статус заяви «Рекомендовано (бюджет)» (або
«Рекомендовано (контракт)»):
• Потребує зміни на статус «До наказу»
• Потребує зміни на статус «Відхилено (бюджет)» (або, відповідно,

«Відхилено (контракт)»)

2. Поточний статус заяви «Зареєстровано»
Усім заявам, що залишились з якихось поважних причин
неопрацьованими (з цим статусом) рекомендуємо встановити статус
«Відмова», при цьому обов’язково вказується причина відмови
(наприклад, «Не допущено до конкурсу»)

3. Поточний статус заяви «Допущено»
Заяви вступників з цим статусом, які приймали участь у конкурсному
відборі, але не отримали рекомендацій до зарахування, залишаються у
статусі «Допущено».
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Студентські квитки

• Формування замовлення

• Редагування

• Перевірка / зміна фото

• Внесення параметрів

• Підпис

• Видача
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Формування замовлення на студентські квитки

Здобувачі освіти – Картки здобувачів – Активні дії – Замовити документи 
(для одного або кількох обраних здобувачів)
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Замовлення на студентські квитки
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Опрацювання замовлення на студентські квитки
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У редагуванні студентського/учнівського квитка завантажте фото
вступника у форматі: JPEG/JPG, 248х310px - 360х450px
Якщо, все ж таки, фотографія завантажена з неправильними 
параметрами, система повідомить «Співвідношення сторін фото має 
бути 4:5»

Фотографія на студентський квиток
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1. Розмір фотографії – 21 х 27 мм, зображення растрове (*.jpg) з роздільною
здатністю 300 dpi, без компресії, кольоровий профіль – sRGB, вбудований;
максимальний розмір файлу — 100k.
2. Фотографія повинна бути актуальною (зробленою протягом останніх
6 місяців), чорно-білою або кольоровою, з білим чи світлим заднім фоном.
Фотографії з темним або візерунчатим фоном не приймаються.
3. Зображення повинно містити зображення обличчя, шиї та плечей.
4. Зображення обличчя повинно складати близько 60-80% фотографії.
5. Обличчя повинно бути сфотографовано виключно у анфас, з мімікою
(виразом), що не спотворюють його риси, без головного убору. Обличчя
повинно міститися у центрі фотографії. Відстань від голови до верхнього краю
фото повинно бути приблизно 1-3 мм.
6. Неприпустиме фотографування у верхньому одязі (наприклад, у пальто,
куртці, тощо), а також у головних уборах. Не припускаються фотографії із
неодягненою верхньою частиною тулуба.
7. Зображення повинно бути якісним — без подряпин та пошкоджень.
8. Якщо особа носить окуляри, то припускається фотографуватися у окулярах.
Неприпустимо фотографуватися у темних або опушених на ніс окулярах.
Відблиск скелець окулярів не повинен затемнювати очі.

Фотографія на студентський квиток: параметри
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Фотографія на студентський квиток: приклади
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• Відмінність накладання КЕП при замовленні студентського квитка:
підписує тільки ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

• Після підписання документа КЕП ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ, він
відображається у вкладці «Підписаний». Після вивантаження XML-файлу
документи переходять у вкладку «В роботі»

• У вкладці «В роботі» також є можливість вивантажити XML-файл для
направлення інформації до відповідних установ, уповноважених
здійснювати друк та видачу СТУДЕНТСЬКИХ (УЧНІВСЬКИХ) КВИТКІВ

Замовлення на студентські квитки: КЕП та XML-файл 
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• Інформація про виготовлені студентські/учнівські квитки відповідними
установами імпортується до ЄДЕБО автоматично.

• Перед включенням студентського квитка до Реєстру студентських
(учнівських) квитків, заповніть серію та номер кнопкою «Отримати серію
та номер з ІВС Освіта».

• Для підтвердження співпадіння даних особи в ЄДЕБО та в «ІВС Освіта»
користуйтесь (у підтверджених випадках!) кнопкою «Ігнорувати неспівпадіння
даних в ЄДЕБО та ІВС «Освіта»».

• Для активації студентського квитка та його автоматичного додання в
Картку фізичної особи натисніть «Активні дії» - «В реєстр».

• Лише студентські квитки, які включені до Реєстру, надають можливість
студентам отримати пільговий проїзд!

Зверніть увагу! Якщо особі потрібно повторно замовити студентський квиток
(втрата документа, зміна прізвища тощо), ЗО замовляє його як НОВИЙ. Тобто
без використання модуля «ЗАМОВЛЕННЯ ДУБЛІКАТІВ» та без анулювання документа
у картці фізичної особи. При внесенні до Реєстра нового документа, анулювання
попереднього документа здійснюється автоматично.

Замовлення на студентські квитки: активація
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Сервіс перевірки документів

• Перевірка документів в ЄДЕБО

• Перевірка документів через сайт 

ДП «Інфоресурс»
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Перевірка документів: 
Документи про освіту та студентські (учнівські) квитки
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Перевірка документів про освіту та 
студентських квитків у Реєстрах

(перехід до реєстрів з сайту ЄДЕБО - https://info.edbo.gov.ua/ або

сайту ДП «Інфоресурс» - https://www.inforesurs.gov.ua/) 

• Реєстр документів про освіту

https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

• Реєстр студентських (учнівських) квитків

https://info.edbo.gov.ua/student-tickets/

https://info.edbo.gov.ua/
https://www.inforesurs.gov.ua/
https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
https://info.edbo.gov.ua/student-tickets/
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Сайт ЄДЕБО
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Сайт ДП «Інфоресурс»
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https://info.edbo.gov.ua/student-tickets/https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

Перевірка документів: форми для заповнення
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Звернення

• Загальний вигляд звернень до МОН та ТА

• Перелік звернень, загальні параметри та 
функції звернень
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Звернення: загальний вигляд розділу

Розділ «Звернення» створений для розгляду запитів (звернень)
закладів освіти (установ) та вирішення проблемних питань в ЄДЕБО.
Він функціонує з метою заміни листів електронної пошти та
максимального скорочення паперового листування.
Звернення направляються до:
• МОН (розпорядника ЄДЕБО)
• ДП «Інфоресурс» (ТА, технічного адміністратора ЄДЕБО)

Детально: Керівництво користувача ЄДЕБО. Розділ 8 «Звернення»

https://www.inforesurs.gov.ua/instr_edbo.html
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Звернення до ТА
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Звернення до МОН
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Звернення до МОН: перелік типів 

Перелік типів звернень розширюється! (чекайте роз'яснень у новинах ЄДЕБО)
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Загальні вимоги до звернень:

1. Додавати до звернень тільки якісні сканкопії документів

2. Всі документи мають бути в горизонтальному відображенні,
без жодних поворотів та нахилів

3. До звернення мають бути додані копії документів, які
дозволять однозначно ідентифікувати особу (тобто ті, які є в
картці фізичної особи)

4. Перш ніж писати звернення, переконайтесь, що проблема
існує, але заклад освіти не може її виправити без сторонньої
допомоги

5. Перечитайте керівництво користувача та створіть звернення
відповідно викладених в ньому вимог (щодо конкретного
типу звернення)
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Дякуємо за увагу!


