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Перелік модулів розділу «НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

Розділ включає наступні модулі: 

 Підрозділ «Навчальний процес» 

 Навчальні групи  

 Студенти 

 Накази по студентах  

 Запити для наказів 

 ПІБ англійською 

– Підрозділ «Поточна успішність студентів» 

 Відомості навчального процесу  

 Дисципліни  

 Підрозділ «Підвищення кваліфікації » 

 Підвищення розряду кваліфікованого робітника  

 Підрозділ «Навчальні плани» 

 Навчальні цикли  

 Шаблони дисциплін 
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6.1. Групи, в яких навчаються студенти 

У модулі вноситься інформація щодо навчальних груп, до яких відносяться студенти.  

 

Безпосередньо розподіл студентів до навчальних груп здійснюється у модулі 

«Студенти». Вступників при зарахуванні можна розподілити до груп у модулі «Накази».  

Панель має наступний вигляд (приклад): 

 

Для додання даних навчальної групи оберіть на робочій панелі  , у вікні 

«Додання групи» внесіть всі необхідні дані та натисніть . 
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Групи в таблиці розташовані за номером в ЄДЕБО, який надається автоматично 

(останні зверху). Для сортування груп за алфавітом натисніть на поле з назвою 

відповідного стовпця. 

Існує можливість створення більш загальних (змішаних) навчальних груп без деталізації 

кваліфікаційного рівня (наприклад, для «ОКР загальний» бакалавр можна об’єднати в групі 

2-го курсу студентів з «ОКР детальний» о.к.р. бакалавр (з нормативним терміном 

навчання, на 2 курс) та о.к.р. бакалавр з повним терміном навчання, які навчаються на 2 курсі). 

 

Для перегляду переліку студентів, включених до групи, оберіть групу та натисніть 

. Список студентів також можна експортувати в форматі *.xls, натиснувши 

відповідну кнопку на панелі інструментів: 
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6.2. Студенти навчального закладу, відображення їх руху під 

час навчання 

У модулі вноситься інформація щодо навчання студентів у навчальному закладі, а 

також, у визначених випадках, здійснюється додання нових студентів. Як правило, всі 

студенти розподіляються до навчальних груп.  

 

Звертаємо увагу, що вступники, які встановленим порядком включені до наказів про 

зарахування на навчання, автоматично отримують статуси студентів після верифікації та 

затвердження у базі цих наказів. Повторне включення цих студентів до наказів у 

розділі «Навчальний процес» призведе до дублювання даних та викривлення звітної 

інформації. 

Всім студентам у модулі «Видача документів» обов’язково вносяться дані щодо 

виданих студентських квитків. Якщо дані відсутні, студенти не зможуть користуватись 

пільгами при проїзді у залізничному транспорті. 

 

1) Вкладки модулю 

В модулі студент відображається у тому навчальному році, в якому йому встановлено 

останній статус. Модуль включає наступні вкладки: 
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Основні вкладки, в яких студенти розподілені:  

за поточними статусами навчання студентів: 

 Студенти за групами – включає студентів, які розподілені в ЄДЕБО до відповідних 

навчальних груп; 

 Студенти без груп – включає студентів, які не розподілені до навчальних груп; 

а також студенти з неактивними статусами навчання: 

− Випускники – особи, які закінчили навчання та отримали дипломи в обраному 

навчальному році, за параметрами навчання; 

− Випускники за ПІБ – ті ж самі особи, які закінчили навчання, за ПІБ в алфавітному 

порядку; 

 Відраховані – особи, відраховані з навчального закладу за відповідними підставами;  

 В академічній відпустці – особи, які знаходяться на цей час в академічній 

відпустці; 

 На повторне навчання – особи, яким надане право на повторний курс навчання; 

Додаткові вкладки, в яких відображено студентів за встановленими умовами: 

− Повторна атестація – особи, які не здали або з поважних причин не здавали 

державну атестацію у попередньому навчальному році та допущені у поточному 

навчальному році для повторної здачі державної атестації; 

 Іноземці – відображається перелік студентів-іноземців, які навчаються (або навчались 

– закінчили навчання, відраховані) в обраному навчальному році; 

 Всі – відображається перелік всіх студентів, які навчаються в обраному 

навчальному році. 

 Пошук студента – здійснюється пошук студента за його ПІБ або номером в ЄДЕБО. 

УВАГА!  

Початкове (перше) внесення до ЄДЕБО інформації щодо студентів, які не приймають 

участі в конкурсному відборі для зарахування (поновлення на навчання (у тому числі  

з іншого навчального закладу), поновлення для повторної атестації ДЕК здійснюється за 

допомогою функції «Довнесення студента» (детальніше – нижче, у пункті щодо цієї функції).  

 

2) Розподіл студентів за групами 

Якщо вступники при зарахуванні (або студенти внесенні до ЄДЕБО) не були розподілені 

до навчальних груп, вони відображуються у вкладці «Без груп». Необхідно здійснити їх 

розподіл за групами. Розподіл за групами  в ЄДЕБО здійснюється без прив’язки до наказу. 

Для розподілу студентів за групами необхідно дотримуватись наступного порядку: 

– створіть навчальні групи у модулі «Групи»; 

– у вкладці «Без груп» оберіть необхідний запис та натисніть :  
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– у таблиці позначте студентів, яких розподіляють до групи (всіх –  або окремих): 

 

– у вкладці «Дії» оберіть функцію «Розподіл студентів за групами»: 
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– оберіть групу з переліку створених, які відповідають кваліфікаційному рівню 

студентів, та натисніть : 

 

Після розподілу студентів до навчальної групи вони зникають з цього списку та, 

відповідно, з’являються в обраній групі у вкладці «За групами». 

  

6.2.1. Статуси навчання студентів в ЄДЕБО  

У вкладці «За групами» відкривається таблиця з переліком навчальних груп, до яких 

розподілені студенти. У таблиці зазначаються встановлені студентам параметри навчання 

(кваліфікаційний рівень, курс, група, напрям тощо): 

 

В таблиці:  

– КС – кількість студентів, включених до навчальної групи; 

– Професія, її код, розряд передбачені для обліку навчання кваліфікованих 

робітників. 

Звертаємо увагу на наступні особливості відображення даних: 

1) У вкладці відображається інформація, у першу чергу, за кваліфікаційними рівнями 

навчання студентів, а не за групами. Тому студенти з різними детальними ОКР, які 

включені до однієї групи, у цій вкладці відображаються окремими строками.  

Наприклад, в одній групі 2 курсу навчаються студенти з о.к.р. бакалавр з повним 

терміном навчання та о.к.р. бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс).   

Для об’єднання таких студентів в одному записі при створенні групи не вказуйте 

(приберіть) детальний ОКР. 
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2) стовбець «Структурний підрозділ» залишається незаповненим, якщо студентів  

не віднесено до структурного підрозділу навчального закладу.  

Віднесення здійснюється двома шляхами: 

 при зарахуванні на навчання (заяви вступників створено за пропозицією на 

вступ, у якій вказано структурний підрозділ); 

 за допомогою функції «Змінити структурний підрозділ» (описано нижче, у 

пункті «Редагування даних про навчання студентів»).  

Як правило, студентів «закріпляють» за факультетом, відділенням тощо, детальніший 

поділ відображати в ЄДЕБО недоцільно.  

Навчальним закладам, які не мають внутрішнього розподілу (технікум, училище тощо), 

рекомендується створити у модулі «Структура» підрозділ з назвою навчального закладу та 

типом «Відділення». 
 

На робочій панелі у вкладці  передбачені наступні функціональні кнопки: 

 Довнесення – для внесення даних студентів, які відсутні в ЄДЕБО; 

 Довнесення (списком) – для внесення даних учнів професійно-технічних 

навчальних закладів; 

 З іншого навчального закладу – для внесення даних студентів, які 

переводяться (поновлюються) з іншого ВНЗ. 

 

Призначення функціональних кнопок  аналогічне описаному нижче щодо включених 

до вкладки  (разом з тим, при виборі даних у вікні зі студентами, частину 

інформації вже заповнено, що в окремих випадках скорочує час внесення). 

Для перегляду переліку студентів та зміни їх стану в обраній групі натисніть 

. 
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У вкладці  встановлено наступні можливості внесення змін стану студентів 

протягом їх навчання, які відповідають типам наказів по навчальному процесу: 

 

– відрахування з навчального закладу (в особовій картці студента встановлюється 

статус «Відрахування», аналогічно статус встановлюються для всіх інших дій); 

– зміна джерела фінансування (державне замовлення, кошти фізичних (юридичних) осіб); 

– переведення у межах навчального закладу (зміна форми навчання, переведення на 

інший напрям тощо); 

– переведення студентів на наступний курс; 

– надання (продовження) студенту академвідпустки, їх повернення з академвідпустки; 

– призначення студенту повторного курсу навчання (надання та початок навчання); 

– скасування помилкового запису про навчання студента у навчальному закладі; 

– з іншого навчального закладу:  

а) переведення (за згодою керівників обох навчальних закладів, з передачею 

особової справи); 

б) поновлення (студента, який раніше навчався в іншому навчальному закладі та 

був відрахований, поновлюють на навчання); 
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– випуск студентів з НЗ – закінчення навчання студентів у навчальному закладі 

(отримання ними дипломів та відрахування з навчального закладу); 

– продовження навчання для ДЕК – продовження строку навчання до наступного 

терміну роботи державної екзаменаційної комісії студенту, який не складав ДЕК з поважної 

причини;  

– довнесення – початкове введення в ЄДЕБО даних студента (крім його зарахування), 

який раніше навчався у цьому або іншому навчальному закладі, але не закінчив навчання  

(не отримав диплом). Без обмежень можливо внести дані у наступних випадках: 

 поновлення на навчання до того ж ВНЗ, у якому студент раніше навчався; 

 поновлення на навчання з іншого ВНЗ, у якому студент раніше навчався; 

 поновлення до ВНЗ для проходження повторної державної атестації (студент 

закінчив теоретичний курс навчання, але не був атестований ДЕК, тому 

відрахований). 

Крім того, здійснюється:  

– розподіл студентів між групами (перенесення) у межах кваліфікаційного рівня без 

створення наказів; 

– проставлення (зняття) позначок про те, що студентів зараховано на поповнення на 

вакантні місця наборів попередніх років; 

– перенесення даних контингенту з головного навчального закладу до його 

відокремленого структурного підрозділу, якому створений окремий обліковий запис в 

ЄДЕБО. 

У вікні також можна у списку обрати всіх студентів (позначити все ) або навпаки 

(зняти позначки ), оновити список та зберегти список в форматі *.xls. 

Натисніть на ПІБ студента (гіперпосилання) для відкриття особової картки студента 

(там же, де й вступник аналогічно використанню «Пошуку персон»).  

Розглянемо СТАТУСИ, що відображують зміни стану студентів протягом їх 

навчання (відповідають типам наказів по навчальному процесу). 

Загальний порядок для всіх дій однаковий:  

 у вкладці  оберіть потрібний тип дії;  

 заповніть необхідні поля (для заповнення полів використовуються дані з 

«випадаючих» списків:  – розкрити або  – додати, видалити);  

 натисніть  для збереження даних. 
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1) Переведення студентів на наступний курс 

Застосовується для переведення студентів на наступний курс навчання (крім 1-го).  

У полі «Навчальний рік» необхідно зазначити рік, в який будуть переведені студенти на 

наступний курс. 

 

Накази можна створювати у модулі «Накази по студентах» або безпосередньо під час 

заповнення даних. У переліку доступні для вибору накази тільки в статусі «Новий».  

Якщо потрібний наказ відсутній у переліку, для його створення натисніть : 

 

Заповніть дані та натисніть : 

 

Оберіть групу з переліку доступних. Переведення здійснюється в наступний навчальний 

рік (один раз на рік, крім екстернату), тому спочатку створіть групи в тому році.  
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2) Переведення студента  у межах навчального закладу 

Застосовується для зміни параметрів навчання у межах навчального закладу  

(зміна ОКР, форми навчання, факультету, напряму (спеціальності) тощо).  

 

Для вибору нового напряму (спеціальності) вкажіть його код, натисніть , 

оберіть потрібний запис (за потреби – зі спеціалізацією) та натисніть : 

 

Звертаємо увагу на виконання вимог Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р.  
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3) Зміна джерела фінансування навчання студента   

Застосовується для зміни джерела фінансування без зміни інших параметрів 

навчання. Наприклад, необхідно перевести студента, який навчається за кошти фізичних 

(юридичних) осіб (в ЄДЕБО – контракт), на звільнене місце за державним замовленням (в 

ЄДЕБО – бюджет). Здійснюється, як правило, у міжсеместровий період (за результатами 

сесії): 

 

 

4) Відрахування студента з навчального закладу 

У разі відрахування студента з навчального закладу обов’язково вказується причина 

відрахування. Крім того, дата відрахування студента не може бути меншою ніж дата наказу.     

     

Причини відрахування (також наведені у модулі «Довідники»): 
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Відраховані студенти відображаються у вкладці «Відраховані» (у вкладках «За 

групами» та «Без груп» їх немає). 

Звертаємо увагу, що у цій вкладці також відображаються студенти, які були 

відраховані з причини «Закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ДЕК». 

Вони мають право пройти повторну атестацію протягом 3-х років. 

 

 

5) Поновлення студента, який раніше був відрахований з навчального закладу 

Для поновлення студента до того ж навчального закладу, з якого він був 

відрахований раніше, необхідно: 

 у вкладці «Відраховані» знайти студента (у навчальному році відрахування); 

 натиснути ;  

 у вкладці   обрати «Поновлення»:   

 

Згідно вимог Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН № 245 від 15.07.1996 р., 

при поновленні на навчання обов’язкова наявність у студента академічної довідки, що 

видається при відрахуванні з навчального закладу.  

Академічну довідку можна додати в особовій картці студента (розділ «Документи») 

або внести її дані безпосередньо у вікні поновлення (натисніть ).  

При поновленні допускається змінювати форму навчання, джерело фінансування, 

напрям підготовки (за умови відсутності або здачі академічної різниці) тощо.  
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Поновлені студенти зникають з вкладки «Відраховані» та знов відображаються  

у вкладках «За групами» або «Без груп». 

 

 

6) Надання (продовження) студенту академвідпустки, повернення з 

академвідпустки 

Застосовується для у разі надання студентам академвідпустки, її продовження та 

повернення з неї.   

 Надання академвідпустки здійснюється у вкладках «За групами» або «Без груп».  

Для цього позначте потрібного студента та у вкладці  оберіть «Академічна 

відпустка» – «Надання»: 
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Надання академвідпустки здійснюється з обов’язковим зазначенням причини (підстави). 

Причини для надання академічної відпустки (також наведені у модулі «Довідники»): 

 

Звертаємо увагу на виконання вимог Положення про академічні відпустки та 

повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України та Міністерства охорони здоров’я України № 191/153 від 06.06.1996 р.  

Надання академвідпустки на 1-му курсі здійснюється у виключних випадках. 

Студенти, які знаходяться в академвідпустці, відображаються у вкладці «В академічній 

відпустці» (у вкладках «За групами» або «Без груп» їх немає). Студенту у цьому статусі 

можна продовжити академвідпустку (за наявності підстав), повернути з неї або відрахувати 

з навчального закладу. 

 

 Продовження академвідпустки та повернення з неї здійснюється у вкладці  

«В академічній відпустці».  

Для цього знайдіть студента (у навчальному році надання (продовження) 

академвідпустки), натисніть  та у вкладці   оберіть:  
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– «Академічна відпустка» – «Продовження»: 

 

– або «Академічна відпустка» – «Повернення»: 

 

Студенти, які повернулись з академвідпустки, зникають з вкладки «В академічній 

відпустці» та знов відображаються у вкладках «За групами» або «Без груп». 

 

7) Надання студенту повторного курсу навчання, повернення до занять 

Застосовується у разі призначення повторного курсу навчання відповідно до вимог 

Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти, 

яке затверджене наказом МОН і МОЗ № 191/153 від 06.06.96 р.   

 Надання повторного навчання здійснюється у вкладках «За групами» або «Без груп».  

Для цього позначте потрібного студента та у вкладці  оберіть «Повторне 

навчання» – «Надання»: 
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Студента у цьому статусі можна повернути на повторний курс навчання або 

відрахувати з навчального закладу. 

 

 Поновлення на повторний курс навчання здійснюється у вкладці «На повторне 

навчання». 

Для цього знайдіть студента (у навчальному році надання повторного навчання), 

натисніть  та у вкладці   оберіть «Повторне навчання» – «Поновлення»:  

 

 

Студенти, які приступили до занять, зникають з вкладки «На повторне навчання» та 

знов відображаються у вкладках «За групами» або «Без груп». 
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8) Переведення (поновлення) студента з іншого навчального закладу 

Згідно Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН № 245 від 15.07.96 р., з іншого 

навчального закладу може здійснюватись:   

а) переведення студента, який навчається, за згодою керівників обох навчальних 

закладів, з передачею особової справи; 

б) поновлення студента, який раніше навчався в навчальному закладі та був 

відрахований (з видачею академдовідки). 

При переведенні (поновленні на навчання) обов’язкова наявність у студента 

академдовідки, що видається при відрахуванні з навчального закладу (у тому числі у 

зв’язку з переведенням).  

Додання інформації про переведення (поновлення) студента, дані якого внесені до 

ЄДЕБО, здійснюється у вкладках «За групами» або «Без груп»:  

 безпосередньо в основній таблиці модуля, для чого натисніть : 

 

 у вікні «Студенти», для чого натисніть  та у вкладці  оберіть  

«З іншого навчального закладу» – «Переведення» (або «Поновлення»):  

 

Різниця способів у тому, що при відкритті через вікно «Студенти» вже обрано запис з 

потрібними параметрами навчання студента (нижня частина), що зменшує ризик помилки.  
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– Для вибору студента введіть його ПІБ або дані одного з документів та натисніть 

. Якщо осіб для вибору декілька, перевірте додаткові дані (у першу чергу, дату 

народження). 

 

– У полі «Код НЗ» введіть код (номер в ЄДЕБО), що присвоєний навчальному закладу, 

в якому навчався студент. 

Для автоматичного виведення інформації про навчання у попередньому навчальному 

закладі натисніть великий . У вікні вибору оберіть запис (як правило, запис один) та 

натисніть . Для видалення раніше внесеної інформації натисніть великий . 
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Якщо навчальний заклад, з якого поновлюється (переводиться) студент, відсутній в 

ЄДЕБО (ліквідований, іноземний тощо), у полі «Код НЗ» введіть «0».  

– Академічну довідку можна додати в особовій картці студента (розділ 

«Документи») або внести її дані безпосередньо у вікні переведення (поновлення) – 

натисніть .  

При переведенні (поновленні) допускається змінювати форму навчання, джерело 

фінансування, напрям підготовки (за умови відсутності або здачі академічної різниці) тощо.  

 

9) Випуск студента з навчального закладу    

Студентів, які випускаються з навчального закладу, необхідно включити до наказу про 

закінчення навчання та отримання ними дипломів. 

 

Студентам, які закінчують навчання, у модулі «Видача документів» обов’язково 

вносяться дані щодо отриманих дипломів. 

Після верифікації наказу про закінчення навчання статус студентів стає неактивним. 

Студент, який отримав на ДЕК незадовільну оцінку, відраховується з ВНЗ із 

зазначенням причини «Закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ДЕК». 
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10) Продовження навчання студента, який не здавав Державну атестацію з 

поважних причин 

Продовження строку навчання до наступного терміну роботи державної 

екзаменаційної комісії (ДЕК) здійснюється згідно Положення про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України 

№ 161 від 02.06.1993 р. (пункт 3.12.3.5).  

Студенту, який не складав державні екзамени або не захищав дипломний проект  

(роботу)  з  поважної  причини  (документально підтвердженої),  керівником ВНЗ може 

бути продовжений строк навчання до наступного терміну  роботи ДЕК  із  складанням  

державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно,  але не більше, ніж 

на один рік.  

 

Студенти, яким продовжено навчання для здачі ДЕК, крім основних вкладок модуля  

(«За групами» та «Без груп») відображуються також у вкладці «Повторна атестація».  

Такі студенти можуть бути тільки відраховані або випущені з навчального закладу.  

 

11) Поновлення до навчального закладу студента для повторної здачі Державної 

атестації 

Згідно вимог згаданого вище Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ 

студент, який при складанні державного екзамену або при захисті дипломного проекту 

(роботи) отримав незадовільну оцінку, відраховується з ВНЗ і йому видається академічна 

довідка.  

При відрахуванні в ЄДЕБО зазначається причина «Закінчив теоретичний курс 

навчання та не атестований ДЕК». 

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект 

(роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту 

дипломного  проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення ВНЗ. 

Поновлення для повторної атестації здійснюється у вкладці «Відраховані». 
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Для цього знайдіть студента (у навчальному році відрахування), натисніть  та 

у вкладці   оберіть «Державна атестація (повторно)»: 

 

 

 

Студенти, яких поновлено для повторної атестації, крім основних вкладок модуля  

(«За групами» та «Без груп») відображуються також у вкладці «Повторна атестація».  

Такі студенти можуть бути тільки відраховані або випущені з навчального закладу.  
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12) Скасування помилкового обліку в ЄДЕБО навчання студента  

Скасування застосовується для деактивації записів про навчання (зарахування) 

студентів, що були створені в ЄДЕБО з помилкою (помилково внесені параметри навчання, 

внесено іншу особу тощо).  

Скасовується вся історія навчання студента у ВНЗ за кваліфікаційним рівнем. 

 

Помилкове зарахування можна скасувати також у модулі «Накази про зарахування».  

Дата скасування дорівнює даті встановлення студенту першого статусу в ЄДЕБО: 

 

Причину скасування навчання обраної особи оберіть зі списку: 

 

Запис про навчання студента стає неактивним після верифікації наказу.  

В особовій картці студента запис про скасоване навчання виглядає наступним чином: 

 

За потреби, після скасування створіть правильний запис про навчання студента. 
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6.2.2. Довнесення – початкове введення в ЄДЕБО інформації щодо 

навчання студента 

Функція довнесення застосовується для початкового внесення до ЄДЕБО інформації 

щодо студента, яких раніше навчався у цьому або іншому навчальному закладі, але  

не закінчив навчання (не отримав диплом). Без обмежень можливо внести дані у наступних 

випадках: 

 Поновлення на навчання до того ж ВНЗ, в якому студент раніше навчався; 

 Поновлення на навчання з іншого ВНЗ, в якому студент раніше навчався; 

 Поновлення до ВНЗ для проходження повторної державної атестації (студент 

закінчив теоретичний курс навчання, але не був атестований ДЕК, тому відрахований). 

   Окремий випадок, коли студент навчається у навчальному закладі, але через помилку  

інформація про його навчання не була внесена до ЄДЕБО.  Дозвіл на довнесення даних 

таких студентів до ЄДЕБО надається Міністерством освіти і науки України. Після 

надходження до ДП «Інфоресурс» листа з дозволом МОН адміністратор ЄДЕБО відкриває 

навчальному закладу доступ для внесення зазначеної інформації, про що повідомляється за 

телефоном адміністратору навчального закладу. 

Додання інформації про студента, дані якого відсутні в ЄДЕБО, здійснюється у 

вкладках «За групами» або «Без груп»:  

 безпосередньо в основній таблиці модуля, для чого натисніть : 

 

 у вікні «Студенти», для чого натисніть  та у вкладці  оберіть  

«Довнесення студента»:  

 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 6       28 

 

Різниця способів у тому, що при відкритті через вікно «Студенти» вже обрано запис з 

потрібними параметрами навчання студента (нижня частина), що зменшує ризик помилки.  

Заповніть всі поля у вікні «Довнесення студента». Якщо дані студента відсутні в 

ЄДЕБО, для створення особової картки студента натисніть . 

Порядок заповнення форми викладено в розділі щодо модуля «Заяви». 
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1) При внесенні в ЄДЕБО даних студентів у повній формі додання додано 

обов’язкове поле «Отримано згоду на внесення персональних даних» (остання строчка). У 

листі МОН від 21.09.2012 № 1/9-658 зазначено, що відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних” перед внесенням даних про студента до ЄДЕБО необхідно 

отримати від нього згоду на обробку його персональних даних у ЄДЕБО за формою згідно 

додатку до листа МОН від 19.04.2012 р. № 1/9-302. При доданні студента в ЄДЕБО про 

отриману згоду ставиться відповідна позначка. 

2) Пільги, які мають студенти, додаються в особовій картці студента у порядку, 

визначеному вище для вступників. 

3) У випадку поновлення студента, який навчався в іншому навчальному закладі, 

що був ліквідований або знаходиться за кордоном (тобто ВНЗ відсутній в ЄДЕБО), у полі 

«Код НЗ» проставляється «0». 

4) Академічну довідку можна додати в особовій картці студента (розділ 

«Документи») або внести її дані безпосередньо у вікні довнесення – натисніть . 

5) Дата початку навчання дорівнює даті першого зарахування до цього ВНЗ. 

 

 

6.2.3. Редагування даних про навчання студентів 

Для редагування окремих даних про навчання студентів, раніше не зазначених або 

внесених з помилкою, передбачено наступний порядок дій:  

 оберіть в одній із вкладок модуля потрібний запис та натисніть ; 

 виділіть студентів, для яких проводять редагування, позначкою ;  

 натисніть ;  

 оберіть з переліку параметр навчання, який потрібно змінити; 

 у наступному вікні зазначте уточнене значення параметру; 

 натисніть ; 

 здійсніть підтвердження зміни.  
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Зміни до даних (у залежності від назви параметру) вносяться як навчальним 

закладом, так й службою підтримки за зверненням навчального закладу. 

Дані, редагування яких навчальний заклад здійснює самостійно:  

1) Змінити дату початку навчання: 

 

2) Змінити дату закінчення навчання: 

 

3) Змінити статус післядипломної освіти – встановити / прибрати позначку, що 

зазначає студента, який здобуває післядипломну освіту (проходить перепідготовку): 

 

4) Змінити структурний підрозділ – зміна структурного підрозділу студенту, якщо 

він зазначений з помилкою або взагалі не був зазначений. Натисніть  для вибору 

структурного підрозділу та позначте підрозділ у переліку:  
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Дані, редагування яких здійснюється службою підтримки за офіційним листом 

навчального закладу із зазначенням підстав для зміни: 

5) Змінити курс: 

 

6) Змінити навчальний рік: 

 

7) Змінити ОКР – зміна освітньо-кваліфікаційного рівня, що вже не 

використовується в ЄДЕБО. 

 

6.2.4. Функції щодо пошуку та відображення студентів 

1) Пошук студента 

Для пошуку студента навчального закладу за його ПІБ або номером в ЄДЕБО перейдіть 

до вкладки , введіть дані запиту та натисніть : 

 

Для виконання дій зі студентом виділіть запис та натисніть . 

При натисканні на гіперпосилання з ПІБ студента, відкриється особова картка студента. 

2) Іноземці 

У вкладці відображається перелік студентів-іноземців (які не є громадянами України), 

які навчаються або навчались (були відраховані, закінчили навчання) в обраному 

навчальному році.  

Для відображення студентів-іноземців за відповідний навчальний рік оберіть рік з 

«випадаючого» списку. Для експорту переліку студентів-іноземців в файл *.хls натисніть 

.  
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3) Всі 

У вкладці відображається перелік всіх студентів навчального закладу, які навчаються 

або навчались (були відраховані або закінчили навчання) в обраному навчальному році.  

Для відображення переліку студентів за відповідний навчальний рік оберіть рік з 

«випадаючого» списку. Для експорту переліку в файл *.хls натисніть . 

 

Зручним інструментом для роботи є фільтри даних: введіть дані у полі потрібного 

стовпця або, для вибору одного запису, натисніть  та оберіть потрібне зі списку з даними.  

 

6.2.5. Відображення та редагування даних в особовій картці студента 

Загальну інформацію щодо відображення даних в особовій картці студента (вступника) 

викладено у пункті «Картка особи в ЄДЕБО» (розділ «ВСТУПНА КАМПАНІЯ» / «Заяви 

вступників»). 

У цьому пункті розглянуто відображення інформації щодо навчання студента. 

 

 

У вкладці  зберігаються дані щодо проходження студентом навчання  

в усіх навчальних закладах України (з моменту створення ЄДЕБО у 2012 році) від 

зарахування до закінчення навчання (або відрахування), обліковуються всі переміщення 

студента під час навчання (у тому числі зміна ПІБ, знаходження в академвідпустці тощо). 
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У стовбці «Статус» представлено останню на цей час дію: 

 

Для перегляду «Історії навчання» натисніть  або на гіперпосилання з 

назвою статусу: 

 

 У вікні «Історії навчання» можна , якщо наказ, яким 

внесено зміни, знаходиться у статусі «Новий».  

Звертаємо увагу: якщо в «Історії навчання» один запис для його видалення 

натисніть  у загальному вікні «Навчання». Після цього записів про навчання за 

обраним кваліфікаційним рівнем в ЄДЕБО не залишиться. 

 Після зміни ПІБ статус студента не змінюється, а в «Історії навчання» студента 

додається запис, аналогічний попередньому, але з вказівкою на те, що змінено ПІБ, нового 

ПІБ в стовпці «Коментар» та номеру наказу, яким проведено зміну.  
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Зверніть увагу!  

Попередні записи про навчання студента (до зміни ПІБ) залишаються без змін 

(тобто за попереднім ПІБ). 

 

 Порядок зміни ПІБ студенту (вступнику) в ЄДЕБО розглянуто у наступному розділі. 
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6.3. Накази по студентському складу 

У модулі навчальний заклад створює накази щодо зміни стану студентів протягом їх 

навчання у цьому закладі. 

 

Таблиця головного вікна модулю має вигляд (приклад): 

 

На відміну від інших модулів всі накази розміщуються в одному вікні (незалежно від 

навчального року видання).  

Навчальний рік, до якого відноситься наказ, вказано у колонці «Рік». 

Для зручності перегляду встановіть кількість наказів для відображення на сторінці 

(знизу праворуч). 

Також зручним інструментом для роботи є фільтри даних: введіть дані у полі 

потрібного стовпця або, для вибору одного запису, натисніть  та оберіть потрібне зі 

списку з даними.  

Кількість відображених у таблиці наказів регулюється функцією «Період» (діапазон 

дат). За умовчанням встановлено період: два місяці назад від поточної дати. Для більш 

швидкої роботи доцільно встановлювати невеликий період часу. 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 6       36 

 

Для зміни діапазону дат, за які виведені накази, натисніть гіперпосилання «Період», 

оберіть в електронному календарі початкову і кінцеву дати та натисніть .  

 

 

 

6.3.1. Створення та редагування наказу 

Для створення в ЄДЕБО нового наказу натисніть  та оберіть:  

 Наказ по студентах – з подальшим вибором типу наказу (крім зарахування); 

 Наказ на зміну ПІБ – окремий тип наказу для зміни ПІБ студента в ЄДЕБО  

(з підтверджуючими документами).  

 

Можливі в ЄДЕБО типи наказів вказані у таблиці «Статуси навчання» модулю 

«Довідники»: 
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Встановлено наступні типи наказів по студентах (студенту встановлюється статус з 

назвою, аналогічною типу наказу): 

– відрахування студентів з навчального закладу (статус студента – «Відрахування», 

аналогічно статуси встановлюються для всіх інших дій); 

– зміна джерела фінансування навчання (державне замовлення, кошти фізичних 

(юридичних) осіб); 

– переведення (зміна форми навчання, переведення на інший напрям тощо);  

– переведення на курс (щодо студентів, які вже навчаються у навчальному закладі та 

перейшли на наступний курс); 

– поновлення (студента, який раніше навчався у цьому навчальному закладі та був 

відрахований, поновлюють на навчання); 

– надання (продовження) академвідпустки, повернення з академвідпустки; 

– повторне навчання (надання, повернення) – можливість проходження студентом 

повторного курсу навчання; 

– переведення (з іншого ВНЗ) (за згодою керівників обох навчальних закладів, з 

передачею особової справи); 

– поновлення (з іншого ВНЗ) (студента, який раніше навчався в іншому навчальному 

закладі та був відрахований, поновлюють на навчання, він вступає з академдовідкою); 

– закінчення навчання – випуск студентів з навчального закладу (отримання ними 

дипломів та відрахування з навчального закладу); 

– повторна атестація – внесення для проходження повторної державної атестації студента, 

який закінчив теоретичний курс навчання, але не був атестований ДЕК, тому відрахований; 

– продовження навчання для ДЕК – подовження строку навчання до наступного 

терміну роботи державної екзаменаційної комісії студенту, який не складав ДЕК з поважної 

причини;  

– скасування – анулювання запису щодо зарахування студента, що помилково  

(з помилкою) включений до наказу про зарахування на навчання, який вже затверджений та 

верифікований, а також помилкового запису про навчання студента у навчальному закладі.  

Звертаємо увагу при підготовці наказів на виконання вимог Закону України «Про 

вищу освіту», Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів  вищих  закладів освіти, затвердженого наказом МОН № 245 від 15.07.1996 р., 

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, 

затвердженого наказом МОН та МОЗ № 191/153 від 06.06.1996 р., Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом 

МОН від 02.06.1993 р. № 161 (пункт 3.12.3.5), тощо.  

У вікні додання наказу внесіть його параметри, оберіть тип та натисніть 

. Номер наказу в одному навчальному році не може повторюватись (є 

унікальним). 
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Для створення витягу з наказу поставте позначку  (номер витягу може повторюватись). 

 

6.3.2. Перегляд переліку студентів, включених до наказу, та 

редагування окремих даних 

Додання студентів до наказу здійснюється у модулі «Студенти».  

Для перегляду та редагування переліку студентів, включених до наказу, на робочій 

панелі модуля «Накази по студентах» натисніть .  

 

  

Кількість студентів, включених до наказу, повинна відповідати кількості студентів  

у сканкопії наказу, що завантажується на верифікацію. 
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Для редагування переліку та даних студентів, включених до наказу, доступні 

наступні функції: 

1) Змінити дату встановлення статусу студенту: 

 

 

2) Перенести студента до іншого наказу вказаного типу в одному навчальному році: 

 

 

3) Видалити студента з наказу: 
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Видалений з наказу студент залишається з останнім встановленим статусом (у прикладі 

– «Відрахування»). Записи видалених з наказів студентів накопичуються для додання у 

подальшому до іншого наказу такого ж типу. Для додання студента оберіть у таблиці 

відповідний наказ, натисніть на робочій панелі  та оберіть функцію «До 

наказу»: 

 

У вікні з переліком студентів, вилучених з наказів вказаного типу, для додання до 

наказу позначте обраних студентів  та натисніть : 

 

Таким же чином можна переглянути перелік студентів, вилучених з наказів вказаного 

типу.  

4) Анулювати наказ  

Наказ буде видалено, а всі студенти, включені до наказу, повернуться до своїх 

попередніх статусів.  

 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 6       41 

 

При цьому, для недопущення помилки необхідно двічі підтвердити дію: 

 

 

Нагадуємо, що видалення помилкових записів про навчання також здійснюється в 

особовій картці студента в розділі «Студент/учень» – «Навчання» (детальніше – у пункті 

«Відображення та редагування даних в особовій картці студента» розділу «Студенти 

навчального закладу…»):  

– якщо в «Історії навчання» декілька записів про навчання – натисніть 

 (наказ, яким внесено зміни, знаходиться у статусі «Новий»);    

– якщо в «Історії навчання» один запис – натисніть  у загальному вікні 

«Навчання». Після цього записів про навчання за обраним кваліфікаційним рівнем в 

ЄДЕБО не залишиться.  

 

6.3.3. Верифікація наказу по студентському складу 

Сформований наказ підлягає верифікації (перевірці на достовірність та відповідність 

змісту). Передача даних здійснюється шляхом завантаження до ЄДЕБО сканкопії наказу.  

При цьому сканкопія наказу обов’язково завіряється печаткою навчального закладу  

(Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р.  № 1242, ст. 106: «Копії наказів (розпоряджень) 

засвідчуються службою діловодства чи кадровою службою і надсилаються 

заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складається і 

підписується працівником, який його склав»). 

ВАЖЛИВО! 

На сайті ДП «Інфоресурс» у розділі «Завантаження» (п. 6.1.2.1 у «Мапі сайту») 

розміщено «Загальні вимоги до формування та верифікації наказів по студентському 

(учнівському) складу в Єдиній базі». 

Вимоги до сканкопій наказів по студентському складу, що потребують верифікації 

(аналогічні визначеним у пункті «Верифікація наказу про зарахування»): 

– документи мають відповідати чинному законодавству України; 

– дані в документах повинні бути достовірні, актуальні, повні;   

– дотримано стандартизовану форму документів (згідно правил документообігу в 

автоматичному режимі); 
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– документи підписані керівником навчального закладу (або уповноваженою особою) 

згідно правил документообігу; 

– у наказі обов’язкова наявність гербової печатки або його завірення; 

– завантажується безпосередньо наказ, його копія або витяг з наказу (для виділення 

з великого за обсягом наказу необхідної інформації); 

– у наказі здійснюється наскрізна нумерація студентів; 

– документи завантажувати в горизонтальному розвороті; 

– файли мають бути у форматі *.jpeg (один файл не більше 1 МБ);      

– сканкопії документів мають бути якісними та чіткими. 

Звертаємо увагу, що кількість студентів, включених до наказу в ЄДЕБО, повинна 

відповідати кількості студентів у наказі, завантаженому на верифікацію.  

У разі видання у навчальному закладі наказів по студентам, до яких включено 

різнотипні пункти (переведення, відрахування тощо), завантажуються витяги з наказів з 

необхідними типами заходів. 

Проходження верифікації наказом по студентському складу складається з таких 

етапів: 

 завантаження до ЄДЕБО завіреної сканкопії наказу (його копії або витягу з наказу, 

статус наказу «Новий»); 

 перевірка користувачем правильності завантаження документів та їх направлення 

на верифікацію (встановлення статусу «Потребує верифікації»); 

 перевірка документа службою підтримки (отримання статусу «Верифіковано»); 

 виправлення помилок (врахування зауважень), якщо встановлено статус  

«Не верифіковано», та повторне направлення документів на верифікацію. 

1) Завантаження сканкопії наказу 

Оберіть у таблиці потрібний наказ, натисніть на робочій панелі  для 

завантаження сканкопії наказу.  

ВАЖЛИВО! 

Завантажувати на верифікацію потрібно тільки ті документи, що відносяться саме 

до цього наказу.  

У вікні додавання файлів для верифікації передбачено наступний порядок дій: 

 

– для вибору файлу натисніть  та додайте файл з документом;  

– для документів, що мають більше однієї сторінки, додайте необхідну кількість 

полів за допомогою «Додати». Таким же чином можна додати сторінки пізніше: 
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– для видалення помилково доданих файлів натисніть «Видалити»: 

 

– для збереження документу натисніть «Завантажити» та, у разі успішного 

завантаження, – : 

 

– показники наявності завантаженого документу відображені у стовбцях «Ф» 

(наявність файлу) та «Статус вериф.» (гіперпосилання для перегляду документу): 

 

Типові помилки у завантажених на верифікацію документах, за наявності яких 

документу встановлюється статус «Не верифіковано» з необхідністю виправлення помилок та 

повторного завантаження документу): 

– дата та номер наказу не відповідають вказаним у сканкопії; 

– кількість студентів у сканкопії не відповідає кількості студентів у наказі, 

сформованому в ЄДЕБО; 

– дата встановлення статусу студентам в ЄДЕБО не відповідає даті, вказаній у сканкопії 

наказу (при цьому, якщо у наказі дату дії не вказано, вважається, що вона дорівнює 

даті видання наказу); 

– порушено порядок сторінок; 

– завантажено неякісну сканкопію документу; 

– документ завантажений не в горизонтальному розвороті (у вікні перегляду є 

функція повороту). 

Конкретну причину неверифікації документу вказано в історії зміни статусів у вікні 

«Перегляд документу» (перехід здійснюється натисканням на гіперпосилання зі статусом 

верифікації). 
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2) Верифікація наказу 

Після завантаження сканкопії наказу встановіть йому статус «Потребує верифікації»  

(зі статусу «Новий»). Документ буде автоматично направлено на верифікацію (тобто на 

перевірку достовірності) до служби підтримки.  

Статус «Потребує верифікації» можливо встановити двома способами: 

 оберіть потрібний наказ та натисніть на робочій панелі  

Якщо окремі документи знаходяться у «Не верифіковано», спочатку переведіть їх у 

статус "Новий" (у вікні «Перегляд документу»). 

 

 натисніть на гіперпосилання зі статусом верифікації для переходу до вікна 

«Перегляд документу», перевірте правильність завантаження документів та натисніть 

 для встановлення статусу «Потребує верифікації» й направлення на верифікацію: 

 

У вікні «Перегляд документу» можливо: 

– переглянути завантажений документ по сторінках; 

– повернутись у верхню частину сторінки, натиснувши «На початок»; 

– повернутись до модуля «Накази по студентах», натиснувши «Повернутись до …»; 
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 – знищити поточну сторінку завантаженого документу; 

 – знищити всі завантажені сторінки документу; 

 – знищити всі сторінки обраного типу (якщо передбачено завантаження кількох 

типів документів); 

 – замінити поточну сторінку завантаженого документу; 

 – повернути поточну сторінку на 90
0
; 

 – роздрукувати сторінку (документ). 

В історії зміни статусів зазначаються дані щодо проходження документом верифікації. 

Наприклад, вказуються конкретні причини неверифікації. 

 

3) Затвердження наказу 

Після успішної перевірки (встановлено статус верифікації «Верифіковано») наказу 

автоматично встановлюється заборона його редагування та знищення – статус «Затверджено».  

 

Для виправлення помилок у наказі зніміть затвердження та, якщо наказ має статус 

«Верифіковано», подайте запит у модулі «Звернення» для зміни статусу на «Новий»):  

 

Після редагування даних повторно направте наказ на верифікацію. 
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6.3.4. Зміна ПІБ студенту (вступнику) 

Окремий тип наказу – на зміну ПІБ. Для зміни даних студента в ЄДЕБО 

завантажуються сканкопії 3-х документів:  

 наказ по навчальному закладу (витяг з наказу);  

 паспорт (1-3 сторінки); 

 свідоцтво про зміну ПІБ (документ, що є підставою для змін).  

Зміна ПІБ обов’язково здійснюється також для вступника, в якого ПІБ у паспорті  

не співпадає з ПІБ у документі про освіту.  

Особливістю є те, що зміна вступнику здійснюється на підставі даних паспорту та 

документа, що став підставою для зміни ПІБ (свідоцтво про одруження тощо). При цьому, 

наказ у навчальному закладі не видається та, відповідно, не завантажується. Зміна ПІБ 

вступнику проводиться в ЄДЕБО до створення заяв під час поточної вступної кампанії. 

Після зміни ПІБ студенту на електронну пошту адміністраторів навчальних закладів, 

в яких навчається студент, надходить повідомлення про зміни. 

В ЄДЕБО наказ створюється виключно на одну особу. Для зміни ПІБ студенту 

(вступнику) у модулі «Накази по студентах» додайте «Наказ на зміну ПІБ»:  

 

У формі для студентів заповніть необхідні поля (поле ПІБ англійською – необов’язкове): 
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Позначка «Без зміни у картці особи» встановлюється у разі зміни ПІБ студенту, який 

навчається у кількох навчальних закладах. У першому з них ПІБ вже було змінено та в 

особовій картці додано дані нових документів (як правило, паспортні дані). При цьому 

попередні паспортні дані заблоковані. 

Дата зміни ПІБ – дата, вказана у документі, що став підставою для зміни (свідоцтві 

про шлюб тощо).  

Для вступників дані наказу у формі відсутні: 

 

Для завантаження на верифікацію сканкопій документів щодо зміни ПІБ студенту оберіть 

у таблиці потрібний наказ та натисніть на робочій панелі .  

 

Для вступників дані наказу не завантажуються: 

 

 

В особовій картці студента (вступника) зміна ПІБ відображується після верифікації 

документів. Для перегляду історії зміни ПІБ особи натисніть на робочій панелі .  

 

У таблиці відображаються попередні ПІБ особи, навчальний заклад, що здійснив 

зміну в ЄДЕБО, номер наказу, яким це здійснено: 
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Після зміни ПІБ статус студента не змінюється, а в «Історії навчання» студента 

додається запис, аналогічний попередньому, але з вказівкою на те, що змінено ПІБ, нового 

ПІБ в стовпці «Коментар» та номеру наказу, яким проведено зміну.  

 

 

Зверніть увагу!  

Попередні записи про навчання студента (до зміни ПІБ) залишаються без змін 

(тобто за попереднім ПІБ). 
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6.4. Запити для наказів 

У модулі передбачено створення навчальним закладом допоміжних наказів:  

1) наказу про технічне відрахування 

2) наказу про початок тимчасового навчання 

3) наказу про закінчення тимчасового навчання 

 

1. Наказ про технічне відрахування – для відрахування студентів, які навчались у 

ВНЗ, розташованих в АР Крим, Донецькій та Луганській областях, згідно вимог:  

 листа Департаменту вищої освіти МОН від 11.08.2014 № 4/2-22-552-14 «Про 

технічне відрахування з вищих навчальних закладів»; 

 листа Департаменту професійно-технічної освіти МОН України від 14.08.2014  

№ 3-8-1021-14 «Про технічне відрахування з професійно-технічних навчальних 

закладів»; 

 листа ДП «Інфоресурс» від 11.08.2014 № 01.01-14/694 «Технічне відрахування 

(закінчення навчання) студентів ВНЗ та наукових установ, розташованих у 

Донецькій та Луганській областях»; 

 листа ДП «Інфоресурс» від 15.08.2014 № 01.01-14/734 «Технічне відрахування 

(закінчення навчання) учнів з ПТНЗ розташованих у Донецькій та Луганській 

областях». 

2. Наказ про початок (закінчення) тимчасового навчання – для тимчасового 

зарахування студентів, які навчались у ВНЗ, розташованих в Донецькій та Луганській 

областях (та їх відрахування у разі повернення до основного ВНЗ), згідно вимог: 

 розпорядження КМУ від 27.08.2014 № 785 «Деякі питання організації 2014/15 

навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і 

Луганській областях»; 

 лист МОН від 01.09.2014 № 1/4-440 «Щодо виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785». 

 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/42634/
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Увага! Студентам з навчальних закладів, що розташовані на території Донецької та 

Луганської областей, які будуть прийняті на тимчасове навчання, запит на технічне 

відрахування не формується. 

Технічне відрахування навчальні заклади здійснюють тільки для осіб, які навчались у 

ВНЗ АР Крим, Донецької та Луганської областей та бажають продовжити навчання на 

постійній основі у ВНЗ, що розташований в іншому регіоні України. 

Після верифікації запиту на технічне відрахування ВНЗ встановленим порядком 

формує наказ про поновлення (з іншого НЗ). 

Запит про початок тимчасового навчання формується для осіб, які навчались у 

ВНЗ Донецької та Луганської областей та тимчасово допущені до занять у ВНЗ, що 

розташований в іншому регіоні України.  

У разі повернення до основних ВНЗ для згаданих вище осіб формується запит про 

закінчення тимчасового навчання.  

 

Панель модулю має вигляд (приклад): 

 

 

Порядок формування в ЄДЕБО наказів про технічне відрахування та тимчасове 

навчання аналогічний. 

1) Для створення наказу натисніть на робочій панелі модулю , внесіть 

загальні дані наказу та натисніть : 

 наказ про технічне відрахування  
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 наказ про тимчасове навчання 

 

Код НЗ в ЄДЕБО можна визначити у довіднику «Перелік навчальних закладів» 

(розділ «Довідники»). 

 

2) Для додання до наказу студентів натисніть на робочій панелі модулю . 

 

У вікні пошуку введіть ПІБ студента та натисніть . У переліку знайдених 

осіб оберіть потрібну та натисніть  : 

 

У подальшому можливо додавати студентів до переліку та видаляти зайвих. 
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3) Верифікація наказу: 

 наказ про тимчасове навчання – завантажте сканкопію підписаного та 

завіреного встановленим порядком наказу; 

 наказ про технічне відрахування – завантажте сканкопії листа навчального 

закладу з додатком (згідно вимог листа ДП «Інфоресурс» від 11.08.2014 № 

01.01-14/694). 

Після верифікації наказу про технічне відрахування в особовій картці студента буде 

відображено встановлений статус (у навчальному закладі, де студент навчався): 

 

4) Закінчення тимчасового навчання  

Студентам, які були прийняті до ВНЗ на тимчасове навчання, у разі їх повернення 

до ВНЗ, що розташовані на території Донецької та Луганської областей, для продовження 

навчання на постійній основі, необхідно в ЄДЕБО змінити статус «ПОЧАТОК 

тимчасового навчання» на «ЗАКІНЧЕННЯ тимчасового навчання». 

Для зміни статусу створіть запит про закінчення тимчасового навчання. 

 

Додайте до запиту потрібних студентів. 
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Зміну статусу на закінчення тимчасового навчання буде відображено в особовій 

картці студента. 

 

 

Зверніть увагу! Для студентів, які прийняті на тимчасове навчання, ні в основному, 

ні в тимчасовому ВНЗ технічне відрахування не здійснюється!   
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6.4. ПІБ англійською 

Модуль призначено для автоматизації внесення ПІБ студентів навчального закладу 

англійською мовою з метою формування даних для замовлення в Єдиній базі Додатка до 

диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA  SUPPLEMENT).  

 

ПІБ студента англійською мовою також можна внести власноруч в картці особи. 

1) У вкладці «Без ПІБ англійською»  зазначено перелік всіх студентів навчального 

закладу, у картках яких дані ПІБ англійською не заповнені. 

 

 Для зазначення всім студентам навчального закладу (крім відрахованих та 

випущених) ПІБ англійською мовою натисніть «Експорт» та збережіть файл *.xls.  

 Для зазначення окремим студентам (окремо по кожному факультету/групі) ПІБ 

англійською мовою натисніть гіперпосилання «Встановити», оберіть параметри пошуку 

студентів та натисніть «Застосувати»:  
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Зверніть увагу! В полі «Група» виводяться дані груп, що внесені в модулі «Групи» 

тому звертайте увагу на номер групи. 

Модуль «Групи»: 

 

Модуль «Студенти»: 

 

  Після вибору студентів натисніть «Експорт» та збережіть файл. 

У файлі автоматично здійснено транслітерацію ПІБ. Необхідно перевірити ПІБ 

(англійською) та, за необхідності, внести виправлення, після чого зберегти змінений файл. 

 

 

2) У вкладці «З ПІБ англійською» зазначено перелік студентів, яким вже внесено дані 

ПІБ англійською. 

Для додання даних з файлу в Єдину базу у вкладці «З ПІБ англійською» натисніть 

кнопку «Імпорт». 

Умови імпорту: 

- Імпорт можливий тільки з експортованих файлів (з розширенням .xls); 

- Колонки з ПІБ англійською мовою можуть містити тільки латинські символи; 

- Обов'язкові поля: код персони, прізвище англ., ім'я англ.; 

- Необов’язкове поле - по-батькові (англ.). 
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 Натисніть «Вибрати», оберіть збережений файл *.xls та натисніть «Завантажити»: 

 

 

Записи з помилками виділяються червоним кольором. 

Після завантаження файлу натисніть «Імпорт», після чого дані ПІБ англійською мовою 

будуть додані в картки осіб. 
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6.5. Відомості навчального процесу  

У модулі навчальний заклад створює визначені відомості навчального процесу щодо 

атестації результатів навчання студентів та відвідування студентами занять.   

 

Панель має наступний вигляд (приклад): 

 
Відомості навчального процесу створюються двох типів:  

 Атестаційні відомості – щодо атестації результатів навчання студентів;  

 Відомості відвідування – щодо обліку відвідування студентами занять.   

 

6.5.1. Атестаційні відомості 

Для створення в ЄДЕБО атестаційної відомості натисніть на робочій панелі . 

Заповніть параметри відомості, після чого додайте до списку студентів.  
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Всі поля, позначені «*»,  обов’язкові для заповнення. Використовуйте для заповнення 

полів форми дані з «випадаючих» списків:  – розкрити або  – додати, видалити. 

1) Вкажіть номер та дату відомості, дату та час проведення атестації.  

2) У полі «Період контролю» оберіть семестр навчання:  

 

3) Оберіть вид контролю, за яким проводиться атестація навчання студентів:  

 

4) Вкажіть систему оцінювання з дисципліни атестації: 

 

5) Оберіть одиницю виміру часу занять з дисципліни та вкажіть їх кількісний обсяг:  

 

6) Для вибору навчальної групи вкажіть у формі пошуку потрібні параметри 

(навчальний рік, курс, форму навчання, ОКР та структурний підрозділ) та натисніть . 

Виділіть групу зі знайденого переліку та натисніть  для додання групи до даних 

відомості: 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 6       59 

 

 

7) У «випадаючому» списку оберіть структурний підрозділ, до якого відносяться студенти:   

 

8) Вкажіть навчальний рік та курс навчання. 

9) Для вибору навчального плану вкажіть у формі пошуку потрібні параметри 

(навчальний рік, курс, форму навчання, ОКР, структурний підрозділ та напрям 

(спеціальність) та натисніть . Виділіть план зі знайденого переліку та натисніть 

 для додання плану до даних відомості: 
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При цьому для вибору напряму (спеціальності) введіть його код та натисніть . 

Виділіть знайдений запис та натисніть : 

 

10) Для вибору дисципліни атестації виділіть у формі пошуку потрібний запис та 

натисніть : 

 

11) Внесіть ПІБ екзаменаторів та викладачів з дисципліни.  

12) Після заповнення всіх параметрів відомості для включення до неї студентів 

натисніть на робочій панелі (нижче параметрів) : 
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Позначте потрібних студентів (по одному або одразу всіх – ) та натисніть 

: 

 

Якщо результати атестації вже відомі (всі або окремі), внесіть оцінки. Для збереження 

даних відомості натисніть .  

 

У режимі редагування можна додавати студентів до переліку або видаляти з нього, 

вносити оцінки. 
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6.5.2. Відомості відвідування 

Порядок створення та редагування відомості контролю відвідування такий же, як 

для атестаційної відомості. 

 

 

Особливістю є вибір типу навчального навантаження (занять) (на відміну виду 

контролю при атестації):  

 

Крім того, студентам виставляють позначки про присутність на занятті (у тому числі 

всім одразу):  
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6.5.3. Друк та верифікація відомостей 

Сформовану заліково-екзаменаційну відомість можливо друкувати для підпису 

викладачами та керівництвом. 
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Також можна роздрукувати відомість для повторної атестації: 

 

 

Завантаження документів на верифікацію здійснюється встановленим порядком. 

Порядок друку та верифікації відомостей аналогічний викладеному у модулі 6.3. 

«Накази по студентському складу», п.6.3.3. 
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6.6. Дисципліни  

У цьому модулі вноситься інформація вищим навчальним закладом про навчальні 

дисципліни та категорії навчання. Для зручності, дисципліни можливо закріпити за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

 

1) Категорії (заповнювати не обов’язково) 

Для зручності групування навчальних дисциплін в ЄДЕБО кожен навчальний заклад 

може об’єднати їх у категорії та самостійно дати їм назви. 

– Створіть категорії, для чого перейдіть на вкладку «Категорії» та натисніть 

: 

 

У наступному вікні вкажіть назву категорії та натисніть «Застосувати»: 
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– Для закріплення дисциплін, що попередньо були створені, за категоріями оберіть 

необхідну категорію та натисніть . У вікні, що відкрилось, 

позначте необхідні дисципліни та натисніть . 

 

– Для редагування категорії оберіть необхідний запис та натисніть . 

 

– Для видалення категорії оберіть необхідний запис та натисніть . 

 

2) Дисципліни  

Дисципліни – назва нормативних та вибіркових навчальних дисциплін у тому чи 

іншому навчальному закладі. 

 Для додання дисципліни оберіть на робочій панелі вкладки «Дисципліни» 

: 
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У наступній формі заповніть поля: 

 

Вигляд таблиці після заповнення вкладки «Дисципліни» наведено нижче. 

 

– Для редагування внесеної до ЄДЕБО дисципліни оберіть необхідний запис та 

натисніть . Усі поля доступні до редагування. 

 

– Для видалення дисципліни оберіть необхідний запис та натисніть . 

– Для зміни категорії або освітньо-кваліфікаційного рівня кільком дисциплінам 

одночасно позначте потрібні дисципліни та натисніть . 
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 У вікні, що відкрилось, натисніть   та оберіть з переліку необхідну категорію 

або додайте нову за допомогою «Додати». 

 

 

У даному вікні також можливо редагувати та видаляти вже існуючі категорії. 

 Для зміни ОКР позначте освітньо-кваліфікаційні рівні, на яких викладаються 

обрані дисципліни: всі або тільки необхідні ОКР та натисніть «Застосувати». 

 

 

3) Імпорт 

Для імпорту до ЄДЕБО списку дисциплін з файлу у форматі *.xls, створеному 

навчальним закладом, натисніть . 

 

Файл має містити дві колонки: 

 Повна назва дисципліни; 

 Скорочена назва дисципліни (не є обов’язковим полем). 
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Необхідні умови для імпорту:  

 Імпорт можливий тільки із файлів з розширенням *.Xls; 

 Формат файлу: 1 колонка – повна назва дисципліни, 2 колонка – коротка назва 

дисципліни (заповнюється необов’язково), 3 колонка – повна назва дисципліни 

англійською мовою (заповнюється необов’язково), 4 колонка -  коротка назва 

дисципліни англійською мовою (заповнюється необов’язково), 5 колонка – 

категорія (заповнюється необов’язково), 6 – Освітньо-кваліфікаційний рівень 

(заповнюється необов’язково); 

 Всі дисципліни у файлі повинні мати унікальні повні назви; 

 З файлу не будуть імпортовані дисципліни, що вже є у базі. 

Зверніть увагу! 1. Під час імпорту, колонки в Excel файлі повинні відповідати 

колонкам розташованим у вікні Імпорт дисциплін. 2. Excel файлі не повинно бути 

заголовку, перша строчка у файлі повинна починатися з першої ж дисципліни. 3. 

Дисципліни в Excel файлі повинні розміщуватися виключно на Листі 1, інакше файл при 

імпорті буде пустим. 

Для імпорту натисніть «Вибрати» та оберіть створений файл *.xls після чого 

натисніть «Завантажити». Вигляд таблиці після імпорту даних наведено нижче. 

 

Після завантаження файлу натисніть «Імпорт». Вигляд таблиці після імпорту даних: 
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4) Перегляд 

Переглядати дисципліни можливо різними способами. Для цього натисніть  та з 

«випадаючого» списку оберіть спосіб перегляду: 

 

 Таблиці 

 

 По категоріям  

 

 По ОКР (освітньо-кваліфікаційний рівень)  
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6.7. Підвищення розряду кваліфікованого робітника  

Модуль використовується професійно-технічними навчальними закладами  

(далі – ПТНЗ), а також вищими навчальними закладами, до складу яких включені ПТНЗ.  

У модулі вноситься інформація щодо зміни розряду (класу, категорії тощо) 

кваліфікованого робітника за обраною професією за результатами поетапної атестації. 

 

Панель має наступний вигляд (приклад): 

 

1) Для створення списку учнів, яким буде змінено розряд (клас, категорію тощо) 

кваліфікованого робітника за обраною професією натисніть на робочій панелі . 

 

У формі потрібно внести дані протоколу проо підвищення розряду кваліфікованого 

робітника та додати учнів за вказаними параметрами.  

Стовбці таблиці мають наступне значення: 

– № – номер особи по порядку; 

– № навч. – номер запису про навчання учня, що вказаний в картці; 

– ПІБ – прізвище, ім’я, по-батькові; 
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– Пот. розряд – поточний розряд (категорія, клас тощо), який має учень/слухач; 

– Нов. розряд – новий розряд (категорія, клас, тощо), який присвоюється учню; 

У формі з даними відомості зазначте: 

 Параметри протоколу, дані якого будуть вноситись: 

 

 Параметри пошуку учнів 

 

– Структурний підрозділ, до якого вносяться учні. 

 

 

– Кваліфікаційний рівень, на якому навчаються  учені. 
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– Професія – у формі, що відкрилась, зазначте код професії, за якою учням 

підвищується розряд (категорія, клас тощо), та натисніть «Пошук». Із перелічених професій 

оберіть необхідну та натисніть «Застосувати». 

 

Зверніть увагу! Для учнів, які здобувають освіту одночасно за кількома професіями, за 

кожною професією створюється окремий протокол; 

 – Група – оберіть з поданого переліку групу, в якій навчаються учні. Поле 

заповнюється після зазначення форми навчання та курсу. Поле необов’язкове для заповнення. 

 

Форма та курс встановлюються автоматично після вибору групи.   

Якщо до протоколу включені учні, які не розподілені до груп, одразу оберіть форму та 

курс. При цьому поле «Група» залишиться пустим.   

– Форма – оберіть з переліку форму навчання учнів/слухачів. 

– Курс – зазначте курс навчання учнів/слухачів. 

– Тип угрупування – тип поточного угрупування (розряд, клас тощо) для обраної 

професії. 
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– Поточний розряд (категорія, клас тощо) – поточне значення показника, яке 

встановлено учням. 

 

Зверніть увагу! Якщо учні ще не мають розряду (категорії, класу тощо), поле 

«Поточний розряд (клас, категорія, група)» залишаєте пустим. 

 

 Новий розряд (клас, категорія, група) 

 

– Тип угрупування – встановлюється автоматично після заповнення поля «Тип 

угрупування» в параметрах пошуку учнів; 

– Новий розряд вказується після визначення параметрів пошуку учнів відповідно 

зазначеного в протоколі нового розряду (категорії, групи тощо) (не може дорівнювати 

поточному). 

 Для водіїв та трактористів обираються сумарні категорії. Наприклад, учень має 

поточну категорію А1, отримує А2 – обирається в переліку А1,А2. 

 

Після внесення загальних даних протоколу натисніть , оберіть учнів, яким 

підвищено розряд (клас, категорію тощо), та натисніть «Застосувати»: 
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Особі, яку додано до протоколу, в особовій картці автоматично змінюється розряд 

(категорія, клас тощо).  

Для вибору іншого розряду (кваліфікації, категорії тощо) для конкретних учнів оберіть 

його з переліку, після чого натисніть «Зберегти зміни»: 

 

 

2) Дані протоколу можливо редагувати та видаляти (у статусі «Новий»).  

3) На верифікацію завантажте встановленим порядком сканкопію протоколу, який 

містить дату атестації, підписаний відповідальними особами (головою та членами комісію) 

та завірений печаткою.  
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6.8. Навчальні цикли  

Навчальні цикли створюються в ЄДЕБО на підставі навчальних програм, 

розроблених у навчальному закладі.  

 

Панель має наступний вигляд (приклад): 

 

Навчальні цикли автоматично формуються на підставі даних, що містяться в ЄДЕБО 

за параметрами навчання: структурний підрозділ, форма навчання, освітньо-

кваліфікаційний рівень, курс зарахування, дата початку навчання (зарахування), тривалість 

(термін) навчання, напрям/спеціальність/професія. 

Згідно чинного законодавства, кожен Навчальний цикл завершується підтвердженням 

рівня кваліфікації, тобто Випуском студентів (учнів) та присвоєнням їм відповідного 

кваліфікаційного рівня. 

Створити Навчальні цикли можливо двома способами: 

 Згенерувати (автоматично); 

 Створити (вручну) 

1) Згенерувати (автоматично) 

Натисніть  і список навчальних циклів автоматично сформується в 

Єдиній базі на підставі параметрів навчання студентів.  

При автоматичному створенні переліку Навчальних циклів Єдиною базою 

заповнюються лише кілька полів (тобто, заповнюються тільки поля, які вказувалися під час 

Вступної кампанії або Довнесення контингенту), всі решта полів заповнюються за 

допомогою кнопки . Для внесення змін у запис оберіть його (виділіть 

помаранчевим кольором) та натисніть «Редагувати». 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 6       77 

 

 

Усі поля у даному вікні підлягають редагуванню: 

Навчальний рік (початок) – рік, у якому студенти /учні були зараховані у навчальний 

заклад. 

Навчальний рік (закінчення) – рік, у якому студенти/учні випускаються з 

навчального закладу (закінчують навчання). 

Курс (початок) – курс, на який особа була зарахована. 

Курс (закінчення) – курс, з якого особа буде випущена з навчального закладу 

(закінчує навчання). 

Тривалість навчання – у полі зазначається термін навчання (роки, місяці). 

Коментар вказується (змінюється) за потреби навчального закладу. 

 

2) Створити (вручну) 

Натисніть  для створення Навчального циклу адміністратором/ оператором 

навчального закладу. 

Поля заповнюються на основі внесених параметрів навчання студентів, тобто за 

параметрами, які вказувалися під час Вступної кампанії або Довнесення контингенту. 
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Параметри циклу: 

Навчальний рік (початок) – рік, у якому студенти /учні були зараховані у навчальний 

заклад. 

Навчальний рік (закінчення) – рік, у якому студенти /учні випускаються з 

навчального закладу (закінчують навчання). 

Курс (початок) – курс, на який особа була зарахована. 

Курс (закінчення) – курс,  з якого особа буде випущена з навчального закладу 

(закінчує навчання). 

Тривалість навчання – у полі зазначається термін навчання (роки, місяці). 

Коментар вказується (змінюється) за потреби навчального закладу. 

  

У Параметрах навчання зазначте необхідну форму навчання, освітньо-

кваліфікаційний рівень, напрям/професію/спеціальність та за потреби, оберіть 

структурний підрозділ.  

Для створення запису у вікні, що відкрилося, необхідно заповнити усі поля.  

Зверніть увагу! Поля, які мають «*» вважаються обов’язковими для заповнення.  

 

Для створення Навчального циклу із вненими даними натисніть . 
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3) Редагувати 

Після створення Навчальних циклів, будь-яким із попередньо зазначених способів, 

запис можливо змінювати натиснувши на : 

 

 

4) Дисципліни 

Кнопкою Дисципліни виберіть перелік предметів, що стосується обраного 

Навчального циклу.  

Зверніть увагу! Перелік дисциплін з’являється відповідно до даних, які внесені в модуль 

Дисципліни. 

Якщо у навчальному закладі існують вибіркові дисципліни – перелік предметів, 

який подається та узгоджується згідно навчального плану та обирається за бажанням. 

Такі предмети вносяться у додаток до диплому, зазначити їх назву необхідно у вікні 

Дисципліни циклу натиснувши .  

 

 У вкладці Групи дисциплін на вибір введіть назви груп предметів, що вивчаються 

студентами/учнями у навчальному закладі за вибором (Назва групи дисципліни – 

узагальнена назва груп предметів за вибором).  

Вкладка Групи дисциплін за вибором є необов’язковою для заповнення.  

У вікні Групи дисциплін Навчального циклу натисніть кнопку  та у 

випадаючому меню оберіть потрібну дію: 

  

Натисніть кнопку Дії – Додати у вікні, що відкрилося, за потреби,  введіть назву Групи 

дисциплін. У даному полі введіть назву групи предметів, що викладаються у навчальному 

закладі за вибором в обраному Навчальному циклі. 
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З допомогою кнопки Редагувати можна змінити назву Групи дисциплін: 

  

Натиснувши на кнопку Видалити, можна знищити створену Групу дисциплін 

обраного Навчального циклу. 

 

 У вікні Дисципліни циклу для обраного навчального циклу додайте (кнопка 

«Додати») перелік дисциплін згідно навчального плану.  

 

 

 

У вікні Перелік дисциплін навчального закладу заповніть обов’язкові поля:  

Роки, у яких викладалася (ь)  дисципліна(и) (рік у якому розпочато викладання 

дисциплін; рік у якому закінчується викладання обраної (обраних) дисциплін);  

Тип дисципліни: Предмети, Практики, Підсумкова державна атестація; 

Група дисциплін на вибір за потреби оберіть зі списку (якщо було заповнено дану 

інформацію) або введіть назву предметів на вибір.  

Зверніть увагу! Перелік відображається автоматично, із попередньо заповненого 

модуля Дисципліни. 
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Перелік дисциплін, які відповідають заповненим параметрам, відмітьте позначкою 

та натисніть . 

 

Повторіть попередньо вказані дії необхідну кількість разів, для формування повного 

списку дисциплін, які відносяться до обраного Навчального циклу. 

Будь-яку додану дисципліну можливо змінювати, натиснувши . У 

вікні, що відкрилось, можливо редагувати усі поля. 

 

5) Експорт 

За допомогою  вже сформований список Навчальних циклів можливо 

експортувати в форматі *.xls.  
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6.9. Шаблони дисциплін 

Модуль Шаблони дисциплін реалізовано в ЄДЕБО для групування дисциплін, що 

дасть можливість швидше орієнтуватися та розподіляти дисципліни за відповідними 

параметрами.  

 

Зверніть увагу! В ЄДЕБО буде виконуватися замовлення додатків до дипломів, тому 

важливо дотримуватися послідовності роботи з модулями.  

1. Розпочніть роботу з модуля Дисципліни, де необхідно внести весь список 

дисциплін (згідно Інструкції), що викладаються у навчальному закладі. 

2. Наступним кроком має бути створення Шаблонів дисциплін, де необхідно 

згрупувати дисципліни за обраними параметрами. 

3. На останньому етапі починайте роботу з модулем замовлення додатків до 

дипломів. Створіть документ та прикріпіть до нього список студентів-випускників за 

вказаними параметрами навчання. 

Панель таблиці у модулі має наступний вигляд (приклад): 

 

1) Для створення шаблону дисциплін натисніть . 
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У вікні, що з’явилось, заповніть відповідні поля: 

 Назва – надайте назву новому шаблону (дане поле є обов’язковим для заповнення). 

 Група ОКР – з поданого списку оберіть освітньо-кваліфікаційний рівень (дане поле 

є обов’язковим для заповнення). 

 

 Форма навчання – з поданого списку оберіть необхідну форму навчання. 

 

 Структурний підрозділ – за потреби оберіть структурний підрозділ за допомогою . 

 

 

2) Для редагування шаблону дисциплін оберіть запис та натисніть . 

 

3) Для видалення шаблону дисциплін оберіть запис та натисніть . 
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4) Дисципліни  

За допомогою кнопки  до попередньо створеного шаблону можна 

додати дисципліни та розподілити за типами усі створені дисципліни. 

 

4.1) Група варіативних дисциплін 

Зверніть увагу! Кнопка Група варіативних дисциплін повинна містити назви груп для 

дисциплін на вибір (або вибіркових дисциплін). 

Для створення такої групи натисніть кнопку «Групи варіативних дисциплін».  

 

У вікні, що відкрилось, натисніть «Додати» та вкажіть назву групи та натисніть   

«Застосувати». 

 

Групи варіативних дисциплін шаблона можливо редагувати та видаляти.  

 

4.2) Дії 

У вікні «Дисципліни шаблона» усі дисципліни можна поділити на:  

 Предмети;  

 Практики; 

 Підсумкова державна атестація. 

1) Для прикріплення дисципліни до конкретного типу оберіть необхідний тип та 

натисніть «Дії» - «Додати». 
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У вікні, що відкрилось, з поданого переліку позначте  дисципліни 

для шаблону. 

 

У полі «Фільтр по групі ОКР» з «випадаючого» списку можна обрати потрібний 

освітньо-кваліфікаційний рівень, щоб відображалися дисципліни, які попередньо були 

прикріплені до даного ОКР у модулі Дисципліни. 

 

Якщо поле «Фільтр по групі ОКР» залишити пустим, у списку будуть відображені усі 

внесені дисципліни. 

 

Після обрання необхідних дисциплін натисніть . 

Для прикріплення (розподілу) дисциплін за типами: Предмети, Практики, Підсумкова 

державна атестація повторіть виконання вище вказаних дій необхідну кількість разів. 

 

Після додання дисциплін заповніть поля: 

 Рік початку – викладання обраної дисципліни.   

 Рік закінчення – викладання обраної дисципліни. 
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 Кредит – кількість кредитів відведених на вивчення обраної дисципліни. 

 

2) Усі додані дисципліни можна редагувати за допомогою «Дії – Редагувати». 

 

Для редагування оберіть (відмітьте позначкою ) потрібну дисципліну та натисніть 

кнопку «Дії – Редагувати». 

 

3) Будь-яку обрану дисципліну можна видалити за допомогою відповідної кнопки. 

 

4.3) Групові дії 

За умови, якщо у деяких дисциплін однакові параметри для редагування, з ними можна 

виконувати Групові дії. 

 

 Змінити групу вибіркових дисциплін. У відповідне поле введіть назву групи 

вибіркових дисциплін або оберіть її з випадаючого списку, натиснувши .  
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 Змінити тип. З випадаючого списку оберіть необхідний тип дисциплін та 

натисніть . 

 

 Змінити період. У вікні з випадаючого списку оберіть рік початку та рік 

закінчення викладання обраних дисциплін.  

 

 Видалити. Натиснувши «Видалити», усі обрані дисципліни будуть знищені. 

 

За допомогою кнопки  ( ) одним кліком можна виділити (зняти виділення) усі 

внесені дисципліни. 

  

 



             Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 6       88 

 

Успішної роботи, шановні користувачі! 

 

Ми будемо вдячні, якщо Ви вкажете нам на помічені невідповідності, не досить 

зрозуміле описання функцій або надасте пропозиції щодо вдосконалення керівництва!  

Для цього направте електронний лист з описанням питань (пропозицій) та доданням 

пояснюючих файлів (сканкопій) за адресою: reg@inforesurs.gov.ua (назва листа: Пропозиції 

до Керівництва користувача. Розділ __.) 

Програмне забезпечення ЄДЕБО постійно вдосконалюється і доопрацьовується, у зв’язку 

з цим, керівництво також доповнюється та оновлюється.  

 

mailto:reg@inforesurs.gov.ua

