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Перелік модулів розділу «ВСТУП» 

Розділ включає наступні модулі: 

 Підрозділ «Вступна кампанія» 

 Приймальна та відбіркова комісії 

 Пропозиції  

 Квоти цільового прийому 

 Підрозділ «Заяви абітурієнтів та екзаменаційні 

відомості» 

 Заяви абітурієнтів 

 Акти скасування заяв 

 Екзаменаційні відомості 

 Підрозділ «Списки рекомендованих та накази на 

зарахування» 

 Списки рекомендованих 

 Накази на зарахування 

 Накази на виключення 

 Підрозділ «Довузівська підготовка» 

 Факультети ДП 

 Відомості ДП 

 Відомості ДП іноземних громадян  
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5.1.  Дані приймальної та відбіркових комісій 

У модулі навчальним закладом зазначається інформація щодо створених в ньому 

приймальної та відбіркової комісій. 

 

Таблиця з інформацією щодо приймальної та відбіркової комісій має наступний вигляд: 

 

Відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

09.01.2013 року № 12: 

Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – 

робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому 

вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік. 

Відбіркова комісія утворюється, у разі потреби, для профорієнтаційної роботи, 

прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших 

функцій, пов’язаних з прийомом і  покладених на неї Приймальною комісією. В інститутах 

(відділеннях, факультетах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у структурі 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації) і в територіально відокремлених 

структурних підрозділах вищого навчального закладу (філіях, інститутах, факультетах, 

навчально-консультаційних центрах і пунктах) можуть утворюватись декілька відбіркових 

комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких 

встановлюється Приймальною комісією. 
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Дані щодо комісій також відображатимуться в електронному кабінеті вступника на 

сайті http://ez.osvitavsim.org.ua, який призначений для забезпечення дистанційного подання 

вступниками заяв в електронній формі. 

В електронному кабінеті вступника дані щодо приймальної та відбіркової комісій 

відображаються у поданій вступником заяві, що дозволить йому звертатись для вирішення 

проблемних питань безпосередньо до вказаних комісій (приклад): 

 

Якщо вказані дані не внесені до модуля ЄДЕБО «Комісії», в електронному кабінеті 

вступника вони, відповідно, не відображатимуться: 

 

 

5.1.1. Приймальна комісія 

Оберіть поточну «Вступну кампанію».  

Для додання даних приймальної комісії натисніть  :  

 

http://ez.osvitavsim.org.ua/
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Заповніть усі поля форми та натисніть : 

 

Внесені дані щодо приймальної комісії будуть відображатись у вигляді таблиці:  

 

Зверніть увагу! Відокремлені структурні підрозділи, що мають в ЄДЕБО окремі 

облікові записи, у вкладці «Приймальна комісія» вносять дані про приймальну комісію 

головного навчального закладу (якщо для них не створено окрему комісію). 

Внесені дані доступні для редагування. Для цього виділіть запис та натисніть 

. 

 

5.1.2. Відбіркові комісії 

У навчальному закладі можливо створювати декілька відбіркових комісій (для 

визначених структурних підрозділів). Дані кожної комісії додаються окремо. 

Для додання даних відбіркової комісії у поточній вступній кампанії натисніть  :  
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Заповніть усі поля форми та натисніть : 

 

Таким же порядком внесіть інформацію щодо всіх відбіркових комісій навчального 

закладу. Внесені дані щодо відбіркових комісій будуть відображатись у вигляді таблиці:  

 
Для відображення даних щодо відбіркової комісії в електронному кабінеті вступника, 

під час подачі вступником заяви в електронній формі, оберіть необхідну відбіркову комісію 

та натисніть .  

У формі, що з’являється, оберіть пропозиції на вступ, створені у модулі «Пропозиції» для 

структурного підрозділу (наприклад, для окремого факультету) та натисніть : 

 

Зверніть увагу! Дані відбіркових комісій відокремлених структурних підрозділів, для 

яких створені окремі облікові записи в ЄДЕБО, вносяться тільки на відповідній обліковій 

сторінці цього підрозділу (не в головному навчальному закладі, тому що дані 

«прикріпляються» до створених пропозицій на вступ ). 

Відокремлені структурні підрозділи, які мають одну відбіркову комісію, під час внесення 

даних щодо неї до ЄДЕБО, поле «Структурний підрозділ» залишають незаповненим. Це 

дасть можливість у подальшому при роботі з функцією «Додати до пропозиції» обирати 

пропозиції з усього переліку, створеного у цьому відокремленому структурному підрозділі. 
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5.2.  Пропозиції на вступ до навчального закладу 

У модулі навчальний заклад створює пропозиції на вступ до нього. Пропозиції можливо 

створювати за напрямами (спеціальностями), вказаними у ліцензії на надання освітніх 

послуг навчальним закладом, у межах ліцензованого обсягу та обсягу держзамовлення. Дані 

ліцензій повинні бути внесеними навчальним закладом у модулі «Ліцензії». 

 

Таблиця з пропозиціями на вступ до навчального закладу має наступний вигляд  

(з горизонтальним скролінгом (можливістю «прокручення» зображення) знизу таблиці):  

 

 

Стовбці таблиці мають наступне значення: 

– № – загальний номер створеної пропозиції в ЄДЕБО; 

– Блок – статус блокування помилкових пропозицій з метою припинення прийому на 

них заяв. Внесені заяви повинні бути скасованими або перенесеними на інші 

пропозиції (за необхідності, змінювати статус на заблоковано ( ) можливо 

кнопкою «Блок.», повторним натисканням – розблокування ( ); 

– ЕЗ – довідкова інформація щодо можливості подавати заяви в електронній формі 

(на сьогодні автоматично встановлюються значення:  
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- «так» - для вступників на денну форму за о.к.р. молодшого спеціаліста, 

бакалавра, а також  спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного 

спрямувань, на основі повної загальної середньої освіти, з сертифікатами 

ЗНО (за необхідності, змінювати статус на «ні» можливо кнопкою «EZ»); 

- «ні» - для решти пропозицій); 

– Структура – структурний підрозділ навчального закладу, до якого відноситься 

пропозиція (важливо для розподілу заяв всередині навчального закладу); 

– Форма навчання; 

– Курс – курс, на який здійснюється прийом;  

– ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень навчання (обов’язково повинен відповідати 

напряму (спеціальності) (додатково вказано термін навчання); 

– Код напряму, Напрям – для о.к.р. Бакалавр; 

– Код спеціальності, спеціальність – для о.к.р. Молодший спеціаліст, Спеціаліст, 

Магістр; 

– Спеціалізація – за необхідності; 

– Бюджет – обсяг державного замовлення; 

– Ліцензований обсяг – обсяг, визначений у ліцензії на освітню діяльність; 

– Бюджет поповнення – прийом на поповнення (в межах обсягу державного 

замовлення попередніх років); 

– Термін – встановлений термін навчання; 

– Початок, Закінчення – дати початку та закінчення навчання; 

– ДВ – ознака прийому для отримання наступної вищої освіти чи проходження 

перепідготовки з отриманням документа про вищу освіту у вищих навчальних 

закладах (їх спеціалізованих підрозділах) та у спеціалізованих вищих навчальних 

закладах, що надають послуги післядипломної освіти;  

– Предмети – перелік конкурсних предметів (порядок редагування вказано нижче); 

– Квоти – обсяг встановлених квот цільового прийому. 

– Назва – назва пропозиції є необов’язковим параметром, зазначається за потреби. 

(наприклад, у випадку, коли необхідно створити ідентичну пропозицію, але з 

іншими датами початку та закінчення навчання (приклад: вступ проводиться взимку та 

влітку); 

– № ВК – номер в ЄДЕБО відбіркової комісії, до якої відноситься пропозиція; 

– EZ – зміна доступності пропозиції для подання заяв в електронній формі; 

– Блок. – блокування (розблокування) пропозиції для внесення заяв; 

– Автоматичне створення – автоматичне створення (копіювання) пропозицій на 

основі  аналогічних пропозицій попередніх років; 

– Xls – збереження даних пропозицій в Excel; 

– Імпорт – створення пропозицій з файлу *.xls, що містить дані з модуля «Правила 

прийому» або з пропозицій вступної кампанії попереднього року; 

– Експорт – експорт поточних пропозицій для імпорту в наступну вступну 

кампанію. 
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ВАЖЛИВО! 

Створення пропозицій на вступ є обов’язковим для навчального закладу! Вступники 

зможуть обирати тільки з внесеного переліку. 

При цьому, якщо на відповідну пропозицію вже були подані заяви, видалити її як 

помилкову вже неможливо. Заяви слід скасувати або перенести на іншу пропозицію. 

Уважно внесіть всі необхідні дані! Після того, як на вказаний у пропозиції напрям 

(спеціальність) буде подано хоча б одну заяву, доступними для корегування залишаться 

стовбці «ЕЗ», «Структура», «Бюджет», «Ліцензований обсяг», «Квоти» та 

«Предмети». Для локалізації помилкової пропозиції встановіть статус «ЕЗ» = «ні» 

(недоступна для прийняття заяв в електронній формі), скасуйте або перенесіть на іншу 

пропозицію внесені на неї заяви, заблокуйте пропозицію. 
 

Пропозиції на вступ в обраній вступній кампанії можна створювати вручну. Разом з тим, 

при значній кількості пропозицій процес можна спростити (автоматизувати його), 

використавши раніше внесену до ЄДЕБО інформацію. Дані для пропозицій можна 

імпортувати (з подальшим редагуванням) з двох джерел: 

 Правил прийому до ВНЗ на поточний рік, створених у модулі «Правила прийому»;  

 пропозицій для вступної кампанії попереднього року.  

Спочатку розглянемо порядок створення пропозицій вручну. 

 

5.2.1. Створення та редагування пропозиції 

Попередньо визначте напрям (спеціальність) для створення пропозиції на вступ до 

навчального закладу серед вказаних у модулі «Ліцензії», ліцензований обсяг та обсяг 

держзамовлення (обсяги у пропозиції можливо редагувати пізніше). Кваліфікаційний рівень 

підготовки та терміни навчання визначаються згідно затвердженого навчального плану. 

Для додання пропозиції на вступ до ВНЗ натисніть на робочій панелі  , 

відкриється форма для заповнення даних:  
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В окремих полях початкові дані вносяться за умовчанням, за потреби їх змінюють. 

1) Всі поля обов’язкові для заповнення, окрім поля «Назва». Назва пропозиції  

зазначається за потреби (наприклад, у випадку, коли необхідно створити ідентичну 

пропозицію, але з іншими датами початку та закінчення навчання (приклад: вступ проводиться 

взимку та влітку). Поле обов’язкове при створенні окремої пропозиції з назвою «Додаткове 

зарахування» для внесення заяв для вступу на контрактні місця, що є вакантними станом  

на 10 вересня, осіб, які вступали до інших ВНЗ на той самий напрям підготовки 

(спеціальність) і не були зараховані. Або окремої пропозиції для іноземців. 

2) У «випадаючому» списку «Стр. підрозділ» оберіть структурний підрозділ, для якого 

створюється пропозиція на вступ, з переліку підрозділів, яким при створенні структури 

навчального закладу було надано можливість прийому заяв вступників (поставлено «позначку»).  

 

3) У наступному «випадаючому» вікні оберіть форму навчання із запропонованих: 

 

4) Додайте кваліфікаційний рівень із запропонованих: 

 

Для уточнення відповідності ОКР, документа про освіту та курсу вступу 

скористайтесь довідником «Кваліфікаційні рівні» у розділі «Довідники». 

Основні освітньо-кваліфікаційні рівні з типами документів про освіту, за якими 

можливо вступати на навчання   

Назва ОКР Курс  

вступу 

Основний документ про освіту, на 

основі якого здійснюється вступ  

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ на основі 

базової загальної середньої освіти 
1 Свідоцтво про базову загальну 

середню освіту 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ на основі 

повної загальної середньої освіти 
1; 2 Атестат про повну загальну середню 

освіту 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ  
(зі скороченим терміном навчання) 

1 Диплом кваліфікованого робітника 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ  
(з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

2 Диплом кваліфікованого робітника 
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БАКАЛАВР 1 Атестат про повну загальну середню 

освіту 

БАКАЛАВР (зі скороченим терміном 

навчання) 
1 Диплом молодшого спеціаліста 

БАКАЛАВР (з нормативним терміном 

навчання, на 2 курс) 
2 Диплом молодшого спеціаліста 

БАКАЛАВР (з нормативним терміном 

навчання, на 3 курс) 
3 Диплом молодшого спеціаліста 

СПЕЦІАЛІСТ на основі повної загальної 

середньої освіти 
1 Атестат про повну загальну середню 

освіту (для медичного та 

ветеринарно-медичного спрямувань) 

СПЕЦІАЛІСТ (з нормативним терміном 

навчання, на 2 курс) 
2 Диплом молодшого спеціаліста (для 

медичного та ветеринарно-

медичного спрямувань) 

СПЕЦІАЛІСТ 1; 5 Диплом бакалавра 

МАГІСТР 1; 5 Диплом бакалавра, диплом 

спеціаліста 

ВНЗ має право приймати на навчання осіб, які мають вищу освіту, для здобуття 

освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу (поповнення відповідно до правил прийому до ВНЗ): 

 з неповною, базовою або повною вищою освітою (диплом молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра) – для здобуття ОКР молодшого спеціаліста:  

– Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання), 1 курс, а також  

на 2 курс;  

– Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс), а також 

на 3, 4 курси; 

 з базовою або повною вищою освітою (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра) – 

для здобуття ОКР бакалавра:  

– Бакалавр (зі скороченим терміном навчання), 1 курс, а також на 2, 3 курси;  

– Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс), а також на 3, 4 курси.  

Курс вступу ВНЗ визначає залежно від визначеної академічної різниці. Також 

необхідно створити відповідну пропозицію на вступ; 

5) Вкажіть курс вступу, встановлений термін навчання, дати його початку та 

закінчення (згідно навчального плану).  

Відповідність курсу вступу обраному кваліфікаційному рівню можна перевірити у 

довіднику «Кваліфікаційні рівні». 

Для ЕКСТЕРНАТУ встановлення терміну навчання та дати його закінчення є 

необов’язковим. 

6) Ознаку прийому для отримання другої вищої освіти поставте за необхідності.  
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7) Введіть код напряму (спеціальності) (наприклад, 6.020303) та натисніть  для 

отримання переліку. З переліку оберіть строку з необхідними напрямом (спеціальністю) та, 

за потреби, зі спеціалізацією. Якщо спеціалізації немає, оберіть першу строку переліку!  

Ще раз звертаємо увагу на те, що для напряму (о.к.р. бакалавр) спеціалізація окремо 

не створюється, тому, у разі необхідності її введення, оберіть споріднену з напрямом 

спеціальність (о.к.р. спеціаліст, магістр), можливо зі спеціалізацією, створеної для цієї 

спеціальності. В  результаті буде створено пропозицію на вступ (напрям зі спеціалізацією).  

Якщо необхідну спеціалізацію ще не введено, подайте запит на її створення 

встановленим порядком у модулі «Спеціалізації».  

8) Введіть кількість місць держзамовлення та ліцензований обсяг для набору 

поточного року (ліцензований обсяг включає держзамовлення, тому держзамовлення не 

може бути більшим ліцензованого обсягу!).  

У разі зарахування на вільні місця для поповнення груп попередніх наборів додатково 

внесіть необхідну кількість місць у поля держзамовлення (вакантні місця попередніх 

наборів) та ліцензований обсяг (вакантні місця попередніх наборів). 

Також врахуйте: якщо прийом студентів за одним напрямом (спеціальністю) 

здійснюється кількома підрозділами навчального закладу, включеними до його структури, 

або за одним напрямом (спеціальністю) подаються пропозиції за різними спеціалізаціями, 

навчальний заклад розподіляє ліцензований обсяг та обсяг держзамовлення між цими 

пропозиціями (розподіл, за необхідності, можливо редагувати під час вступної кампанії). 

Для збереження даних натисніть : 
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Для редагування даних пропозиції оберіть на робочій панелі .  

Для редагування недоступні форма навчання, о.к.р. та напрям (спеціальність).  

 

9)  Окремо встановлюється обсяг квот цільового прийому до пропозиції на вступ. 

Для введення типів та кількості квот цільового прийому натисніть на робочій панелі  

 (або у строчці обраної пропозиції – гіперпосилання «Квоти пропозиції»). У 

вікні, що з’явиться, натисніть :  

 

Виберіть «Тип» з переліку квот, попередньо введених у модулі «Квоти» (приклад):  

 

Введіть кількість місць та натисніть , після чого отримаєте: 

 

Заяви вступників за встановленим типом квот цільового прийому можна буде 

приймати у визначеному обсязі. 
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5.2.2. Визначення переліку вступних випробувань 

Важливим етапом створення пропозиції на вступ є визначення переліку конкурсних 

предметів та творчих конкурсів. Перелік вступних випробувань визначається: 

 для вступників на основі атестату про повну загальну середню освіту (далі – ПЗСО) 

(о.к.р. молодший спеціаліст, бакалавр) та свідоцтва про базову загальну середню освіту 

(далі – БЗСО) (о.к.р. молодший спеціаліст) – згідно Додатків № 1 та № 2 до Умов прийому 

у відповідному році та затверджених Правил прийому до ВНЗ. Перелік включає 

загальноосвітні предмети та, для окремих напрямів (спеціальностей), творчий конкурс;  

 для вступників на основі інших документів про освіту (о.к.р. молодший 

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) – згідно затверджених Правил прийому до ВНЗ. 

Перелік включає фахові вступні іспити та, для окремих напрямів (спеціальностей), творчий 

конкурс, іспит з іноземної мови. 

1) Для визначення переліку вступних випробувань оберіть необхідну пропозицію та 

натисніть на робочій панелі  (або у строчці пропозиції – гіперпосилання 

«Предмети»), після чого з’явиться вікно (приклад для о.к.р. бакалавр):   

 

За умовчанням вже обрані обов’язкові предмети (статус «Об.» (обов’язковий) = «так») 

згідно Додатків № 1 та № 2 до Умов прийому. Вони не підлягають редагуванню. 

2) Для включення предметів на вибір натисніть  та оберіть у «випадаючому» 

списку необхідний предмет та, за необхідності, встановіть його показники, які визначені в 

Правилах прийому: «Обов’язковий» (крім вище описаного випадку) та «Профільний»: 
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Для окремих предметів (екзаменів) вноситься додаткова назва. Наприклад, «Творчий 

конкурс» (малюнок). 

 

ВАЖЛИВО! 

Звертаємо увагу, що для напряму «Філологія» російська мова зазначається в 

деталізації предмету «Іноземна мова». 

3) Для зміни показників предмету (іспиту) натисніть «Зміна параметрів» та оберіть 

«Змінити профільність» (або обов’язковість), якщо показник не встановлений (або 

помилковий).  

 

ВАЖЛИВО! 

Звертаємо Вашу увагу на необхідність відповідності коду напряму (спеціальності) 

встановленому у пропозиції освітньо-кваліфікаційному рівню. Їх невідповідність призведе 

до помилок, у тому числі в наборі предметів. 

У разі відсутності у переліку предметів на вибір вступники НЕ ЗМОЖУТЬ подавати 

заяви в електронній формі (навіть при встановленні доступності пропозиції для подання 

вступниками заяв в електронній формі ). 

4) Якщо серед предметів (іспитів) є іноземна мова, автоматично встановлюється вибір 

однієї з наступних мов: англійська, німецька, французька, іспанська.  

Для редагування цього переліку предметів вступу натисніть «Деталізація» та оберіть  

необхідні предмети. У вступника перевіряється (у тому числі автоматично, при поданні заяви 

в електронній формі) наявність сертифіката з однієї з обраних наступних мов.  
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Якщо встановлено іспит з однієї з мов, відсутніх у переліку, зніміть позначки з 

непотрібних мов та введіть потрібну у вікні «Додаткова назва». 

 

5) Для о.к.р. Спеціаліст, магістр та при вступі на скорочені терміни навчання,  – 

окремий вибір предметів (з можливістю введення назви фахового іспиту та іноземної мови). 

Редагування здійснюється аналогічно описаному вище. 

 

Важливо! 

На предмети, які не введені в пропозиціях на вступ, при створенні заяв не будуть 

вимагатись сертифікати ЗНО та пропонуватись іспити.   

6) В окремих ВНЗ, які приймають участь в експерименті, запровадженому МОН, 

Правилами прийому передбачено встановлення понижуючих коефіцієнтів для непрофільних 

предметів, що дозволяє формувати рейтинг вступників відповідно до пріоритетності 

предметів. За умовчанням для предметів пропозиції множник-коефіцієнт балу встановлено 

рівним «1» (колонка «Коеф.»).  
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Для встановлення понижуючого коефіцієнту непрофільного предмету натисніть на 

відповідний коефіцієнт у колонці «Коеф.» (або  – ), введіть 

його значення та натисніть : 

 
Наприклад, для напряму 6.050103 «Програмна інженерія» передбачені конкурсні предмети: 

профільні – Математика, Фізика; непрофільний – Українська мова та література. При 

підрахунку конкурсного балу для непрофільних предметів встановлено коефіцієнт 0,75. 

Тобто вступнику, який за результатами ЗНО має 200 балів з української мови та літератури 

(непрофільний), при підрахунку конкурсного балу буде враховано: 200*0.75=150 балів.  

  

5.2.3. Експорт та імпорт пропозицій на вступ 

Для створення пропозицій на вступ, крім розглянутого вище внесення даних вручну, 

можна спростити процес (автоматизувати його), використавши раніше внесену до ЄДЕБО 

інформацію. Дані для пропозицій можна імпортувати з двох джерел: 

 з Правил прийому до ВНЗ на поточний рік, створених у модулі «Правила прийому»;  

 з пропозицій для вступної кампанії попереднього року (з редагуванням показників, 

що змінились).  

Перед імпортом інформації необхідно створити (експортувати) файл з даними 

встановленого формату. 
 

1) Експорт 

 Для експорту даних з модуля «Правила прийому» оберіть запис правил прийому 

на поточний рік, натисніть «Додаткові дії» / «Експорт» та збережіть створений файл з даними 

у форматі *.xls (MS Excel). 
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 Для перенесення пропозицій попередньої вступної кампанії до поточної у модулі 

«Пропозиції» оберіть вступну кампанію, з якої необхідно імпортувати перелік пропозицій, 

та натисніть на робочій панелі  –    для збереження інформації у 

файл *.xls (MS Excel).  

Зауважимо, що на даний час при експорті спеціалізації до спеціальностей не зберігаються, 

тому такі пропозиції вносяться вручну. В обох випадках форма таблиці з даними у створених 

файлах *.xls однакова, тому порядок редагування даних у файлі розглянемо на одному прикладі.   

Стовбці таблиці у MS Excel відповідають полям у пропозиціях на вступ (приклад):  

 

В таблиці відредагуйте дані згідно Правил прийому на поточний рік. При цьому 

зверніть увагу на наступне: 

– для уникнення дублювання даних експортуйте з одного джерела: або з Правил 

прийому, або пропозицій попередньої вступної кампанії; 

– обов’язковим є заповнення даних щодо термінів та дат навчання, курсу вступу (при 

експорті з Правил прийому дані треба внести до таблиці вручну);   

– при експорті не передбачено зберігання інформації про спеціалізації до спеціальностей; 

– пропозиції попереднього року для додаткового зарахування вступників необхідно 

видалити (створюються за потреби після основної вступної кампанії). 

Після редагування даних збережіть файл та завантажте дані до пропозицій вступної 

кампанії поточного року за допомогою функції .  

 

2) Імпорт 

Для імпорту даних відредагованого файлу оберіть поточну вступну кампанію та 

натисніть .  Відкриється форма імпорту даних: 

 

Для імпорту даних натисніть . Для вибору файлу *.xls, у якому 

збережено дані, натисніть , після чого – «Завантажити» та . 



           Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 5       21 

 

 

Після завантаження даних файлу у вікні з’явиться перелік пропозицій, що будуть 

додані у модулі «Пропозиції». 

 

У разі наявності помилок в імпортованих пропозиціях запис буде виділено  

рожевим кольором, а в полі «Інформація про помилку» буде їх опис. Виправте помилки та 

завантажте файл повторно. 

 

У разі відсутності помилок для завершення імпорту натисніть , додані 

пропозиції будуть виділені зеленим кольором. 

 

В імпортованих пропозиціях обов’язково відредагуйте предмети пропозиції та, за 

потреби, додайте квоти пропозиції. 
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5.2.4. Додаткові функції для роботи з пропозиціями  

 

До вкладки «Додаткові дії» включено функції: 

1) EZ  

Встановлення доступності пропозиції для дистанційного подання вступниками заяв в 

електронній формі на денну форму навчання.   

На сьогодні можливість дистанційного подання заяв є у вступника на основі атестата 

про повну загальну середню освіту та сертифіката(ів) ЗНО для здобуття о.к.р. молодший 

спеціаліст, бакалавр, а також спеціаліст медичного та ветеринарно-медичного 

спрямувань.  

При доданні таких пропозиції автоматично встановлюється значення «Так» з можливістю, 

за необхідності, змінювати статус, «Ні» – постійний статус для решти пропозицій.  

Для зміни статусу доступності пропозиції для подання заяв на вступ в електронній 

формі  оберіть пропозицію, натисніть «Додаткові дії» / «ЕЗ» та у вікні –  для 

підтвердження зміни: 

        
 

2) Блок. 

Для встановлення статусу блокування помилкових пропозицій з метою припинення 

(заборони) прийому на них заяв на вступ оберіть пропозицію, натисніть «Додаткові дії» / 

«Блок.» та у вікні –  для підтвердження дії. Заблоковані пропозиції у подальшому 

будуть недоступними під час створення заяв на вступ. 

 

Умови для блокування пропозиції: вже внесені заяви повинні бути скасованими або 

перенесеними на інші пропозиції. За цих умов можна змінювати статус на заблоковано  

, повторним натисканням – розблокування . 
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 3) Відбіркові комісії 

Для відображення даних щодо відбіркової комісії в електронному кабінеті вступника 

під час подачі вступником заяви в електронній формі оберіть пропозицію та натисніть 

«Додаткові дії» / «Відбіркові комісії».    

У формі, що з’явиться, оберіть відбіркову комісію, створену у модулі «Комісії» для 

структурного підрозділу (наприклад, для окремого факультету) та натисніть : 

 

4) Хls – експорт переліку створених у модулі пропозицій у файл *.xls. 

5)  – друк поточного рейтингового списку за обраною пропозицією. 

Згідно з вимогами розділу XVІ Умов прийому «Формування та оприлюднення  

списку вступників, рекомендованих до зарахування» вступники розташовуються у 

рейтинговому списку в такій послідовності: 

1. Вступники поза конкурсом; 

2. Вступники за цільовим направленням; 

3. Вступники за результатами співбесіди; 

4. Учасники міжнародних олімпіад; 

5. Вступники за конкурсом. 

Рейтинговий список можна роздрукувати або зберегти у файл для редагування. 
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5.3.  Типи квот цільового прийому до навчального закладу 

Модуль включено призначено для внесення навчальним закладом типів квот цільового 

прийому, встановлених у ньому на вступ для визначених категорій вступників (наприклад, 

сільська молодь). Перелік квот визначається Міністерством освіти і науки України. Обсяги 

квот цільового прийому за кожним видом необхідно внести при створенні пропозицій на вступ.  

Дані щодо пільгових категорій вступників у цьому модулі не вносяться. 

 

Інформація щодо встановлених квот відображається у таблиці (приклад):   

 

Оберіть поточну «Вступну кампанію». Для додання квоти натисніть  . 

Оберіть у вікні один з визначених типів квот:  

 

Для типу «Інша квота» введіть назву. В примітці зазначте підстави для застосування квот 

(квоти на вступ встановлюють МОН та інші уповноважені органи) та натисніть .  

Створені записи можна редагувати та знищувати. 
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5.4.  Заяви вступників 

Модуль передбачено для внесення та обробки заяв вступників, що вступають до 

навчального закладу.  

 

Головне вікно модулю має наступний вигляд (приклад): 

 

Модуль включає наступні функціональні вкладки: 

 Нова заява – для створення заяв вступників; 

 Усі – для роботи з переліком внесених заяв; 

 Неопрацьовані – перелік заяв, по яким не прийнято рішення про допуск до участі 

у конкурсному відборі; 

 Електронні – перелік електронних заяв, що надійшли до ВНЗ, але поки 

неопрацьовані (після опрацювання відображаються у вкладці «Усі»); 

 Пошук заяви – пошук заяви вступника за його ПІБ або за номером; 

 Потребують перерахунку – перелік заяв, які потребують перерахунку 

конкурсного балу у зв`язку зі зміною балів у сертифікаті ЗНО; 

 Іноземці – перелік заяв вступників без громадянства України. 
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5.4.1. Типи та статуси заяв 

Згідно Умов прийому вступники подають заяви про участь у конкурсному відборі до 

вищого навчального закладу (далі - заява) у паперовій або в електронній формі. 

Заяви в паперовій формі особисто подаються вступником до приймальної комісії 

навчального закладу.  

Заяви в електронній формі має право подавати вступник на основі атестату про 

повну загальну середню освіту та сертифікату(ів) ЗНО з конкурсних предметів, 

визначених Умовами та правилами прийому до ВНЗ, який вступає на денну форму навчання 

для здобуття о.к.р. бакалавр, молодший спеціаліст, а також спеціаліст медичного та 

ветеринарно-медичного спрямувань, та не має підстав для особливих умов зарахування.  

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 ВНЗ, що затверджується наказом МОН разом 

Умовами прийому. 

При вступі на навчання за о.к.р. молодший спеціаліст та бакалавр вступник може 

подати заяви в паперовій або в електронній формі не більше ніж до П'ЯТИ вищих 

навчальних закладів України та не більше ніж на ТРИ напрями (спеціальності) у кожному 

з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного ВНЗ за різними 

формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. 

Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії 

документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до 

ЄДЕБО безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі 

фіксується в ЄДЕБО автоматично. 

СТРОКИ прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання визначаються правилами прийому до ВНЗ з дотриманням вимог розділу V Умов 

прийому. 

 

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті 

за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.  

Заявам в ЕЛЕКТРОННІЙ формі встановлюються відповідні СТАТУСИ.  

Заявам в ПАПЕРОВІЙ формі, внесеним уповноваженою особою приймальної комісії 

до ЄДЕБО, надаються статуси ЕЛЕКТРОННОЇ заяви.  

Подані вступником дані перевіряються в ЄДЕБО, дані документів про освіту та 

сертифікатів ЗНО звіряються з даними баз відповідних профільних установ. 

 

 

 

 

http://ez.osvitavsim.org.ua/
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Параметр "СТАТУС електронної заяви" може набувати таких значень: 

Статус 

заяви в 

ЄДЕБО 

Статус заяви в 

Порядку подання 

заяв в 

електронній формі 

Роз’яснення щодо даних статусів 

Заява 

надійшла з 

сайту 

Зареєстровано в 

Єдиній базі 

підтвердження факту подання електронної заяви до 

обраного вступником ВНЗ. Подана електронна заява 

одразу відображається в ЄДЕБО на сторінці ВНЗ 

Затримано 

Потребує 

уточнення 

вступником 

електронну заяву прийнято до розгляду у ВНЗ, але дані 

стосовно вступника потребують уточнення. Після 

присвоєння електронній заяві цього статусу ВНЗ 

зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику 

повідомлення з переліком даних, які потребують 

уточнення, та в який спосіб їх необхідно подати 

Нова 

заява 

Зареєстровано у 

ВНЗ 

заяву (електронну або паперову) прийнято до розгляду у 

ВНЗ, заведено особову справу вступника з 

персональним номером та розпочато процес щодо 

прийняття рішення про допуск вступника до участі у 

конкурсному відборі 

Допущено 
Допущено до 

конкурсу 

власника зареєстрованої заяви допущено до участі у 

конкурсному відборі 

Відмова Відмовлено ВНЗ 

власника зареєстрованої заяви не допущено до участі у 

конкурсному відборі на підставі рішення приймальної 

комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу ВНЗ 

зазначає причину відмови 

Скасовано 

Скасовано 

вступником  

(або ВНЗ) 

подана заява вважається такою, що не подавалась, а 

факт подачі – анулюється в ЄДЕБО, якщо: 

– електронну заяву скасовано вступником в особистому 

електронному кабінеті до моменту встановлення заяві 

статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» 

або «Потребує уточнення вступником»; 

– заяву анульовано ВНЗ за рішенням приймальної 

комісії (до моменту встановлення статусу «Рекомендовано 

до зарахування») за умови виявлення ВНЗ технічної 

помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, з 

обов’язковим зазначенням причини анулювання 

Рекомендо

вано 

Рекомендовано до 

зарахування 

вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований 

до зарахування на навчання за кошти державного 

бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб 

Відхилено 

Виключено зі 

списку 

рекомендованих 

вступник втратив право бути зарахованим на навчання 

до обраного ВНЗ у зв’язку з невиконанням вимог  Умов 

прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання 

до іншого навчального закладу тощо. При встановленні 

заяві такого статусу ВНЗ обов’язково зазначає причину 

виключення 

До наказу 
Включено до 

наказу 

наказом про зарахування на навчання вступника 

зараховано до ВНЗ 
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ТЕРМІНИ опрацювання заяв та зміна їх СТАТУСІВ: 

Електронна заява із статусом «Заява надійшла з сайту» розглядається приймальною 

комісією ВНЗ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати надходження,  

а 01 серпня – до кінця робочого дня. Статус заяви необхідно змінити на наступні згідно таблиці. 

Приймальна комісія приймає рішення про ДОПУСК вступників до участі в 

конкурсному відборі  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або 

отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але 

не пізніше 01 серпня. Статус заяви необхідно змінити на «Допущено» або «Відмова». 

У разі помилкового присвоєння окремих статусів приймальна комісія навчального 

закладу може прийняти рішення щодо їх корегування. Наприклад, у разі помилкової відмови 

можна змінити статус «Не допущено» на «Допущено» або при помилковому внесенні заяви –  

статуси «Допущено» або «Не допущено» на «Скасовано» тощо.  

Зміна статусів заяви (за рішенням приймальної комісії) в особовій картці персони або 

безпосередньо в заяві на «Не допущено» або «Скасовано» здійснюється з обов’язковим 

зазначенням причини прийняття рішення. 

Скасування заяви на підставі рішення приймальної комісії підтверджується Актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО (порядок формування акту – нижче).  

ПАМ’ЯТАЙТЕ! З метою запобігання зловживанням в ЄДЕБО зберігається 

інформація щодо користувача, який вніс дані, здійснив відповідні зміни!    

 

 

5.4.2. Створення нової заяви 

Для внесення нової заяви оберіть цю вкладку на робочій панелі модулю: 

 

Навчальний заклад має можливість додати в базу нову заяву на вступ до нього, 

обравши на робочій панелі  . Відкриється наступне вікно:  
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Передбачено три варіанти подальших дій:  

1) вибір персони ( 1-й крок: пошук особи, вже існуючої в базі, та створення для неї 

нових заяв); 

ЗА ВІДСУТНОСТІ ОСОБИ В БАЗІ: 

2) автоматичне додання вступника (для особи, яка вступає за атестатом про 

повну загальну середню освіту та сертифікатом ЗНО, без особливих умов для 

вступу (пільги, відзнаки, іноземне громадянство тощо); 

3) повна форма додання вступника (в інших випадках).  

 

ВАЖЛИВО! 

Спочатку необхідно перевірити, чи є особа в базі за допомогою вибору персони 

(за визначеними даними).  

Загальна інформація про вступника вноситься до ЄДЕБО одноразово. У разі спроби 

повторного внесення загальної інформації на екран буде виведено повідомлення про помилку. 

 

Введіть у поле «Вибір персони» визначені дані (наприклад, ПІБ або номер сертифіката 

ЗНО) та натисніть  для отримання наступного переліку:   

 

Наприклад, запит для пошуку персони:  

– за номером документу (атестату, сертифікату ЗНО, паспорту, диплому тощо) – 

123456; 

– за ПІБ – Петренко Іван Васильович. 

У випадку, коли Ви не маєте повних даних особи або не впевнені у правильності їх 

написання, можна здійснити пошук за частковими даними (наприклад, за прізвищем – 

Гнатюк, за ім’ям – Віолетта). Але кількість результатів для подальшого вибору залежить 

від розповсюдженості даних.   



           Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 5       30 

 

За результатами пошуку виконуються наступні дії: 

1) особу знайдено – виділіть запис (на гіперпосилання у полі ПІБ не натискайте!) та 

натисніть для початку створення нової заяви для вступника, що вже існує в базі  

(у разі натискання на гіперпосилання у полі ПІБ буде здійснено перехід до особової картки 

вступника в ЄДЕБО).  

2) знайдено більше однієї особи – для вибору використайте додаткові дані (наприклад, 

дату народження, № паспорту тощо); 

3) особу не знайдено – інформацію щодо особи, яку Ви шукаєте, не внесено до ЄДЕБО.  

 

За відсутності особи в ЄДЕБО необхідно створити особову картку вступника 

(внести загальну інформацію про вступника). Особову картку створює навчальний заклад, 

який першим вносить заяву вступника до ЄДЕБО або особисто вступник у разі подання 

заяви в електронній формі.  

 

5.4.3. Повна форма додання даних вступника 

ПОВНА ФОРМА ДОДАННЯ вступника використовується для створення навчальним 

закладом особової картки вступника в ЄДЕБО (крім випадку, коли використовується 

автоматична форма додання: вступник з атестатом про ПЗСО та сертифікатом ЗНО, без 

особливих умов для вступу (пільги, відзнаки, іноземне громадянство тощо). 

ВАЖЛИВО! 

Уважно вносьте інформацію! Виправлення помилок в основних даних (у прізвищі, 

даті народження, статі тощо), внесених до ЄДЕБО за допомогою повної форми додання, 

здійснює тільки адміністратор навчального закладу.  

Для внесення змін до основних даних вступників, які мають сертифікат ЗНО, 

зверніться за допомогою до Служби підтримки ЄДЕБО (у модулі «Звернення»). Окремі 

помилки виправляються тільки установою, що видала сертифікат ЗНО (центри 

оцінювання якості освіти).   
 

У вікні з формою коректно заповніть обов’язкові дані (позначені *) та інші потрібні поля. 

Для уникнення помилок обирайте дані з «випадаючих» списків (відкривати натисканням ). 

1) ПІБ, що внесено українською мовою, автоматично дублюється англійською (буде 

використовуватись у разі замовлення додатку до диплому європейського зразка). 

Для введення апострофу «’» рекомендовано спосіб: перейти в англійську розкладку 

клавіатури та натиснути зверху праворуч «` Ё» (або тримайте кнопку Alt зліва та натисніть 

96 (на боковій клавіатурі). 

2) У разі некоректного введення дати народження та дати видачі документу буде 

виведено повідомлення про помилку. Користувачем може помилково встановлюватись 

поточна дата. 
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3) Порядок внесення назви населеного пункту в полі «Адреса реєстрації»: 

 спосіб 1: введіть у поле назву населеного пункту (або декілька букв з неї), 

натисніть «Enter» та оберіть населений пункт з «випадаючого» списку. При внесенні вручну 

отримаєте повідомлення про відсутність коду КОАТУУ. Наприклад, потрібно ввести м. Ніжин:  

 

Нерідкі випадки невідповідності офіційного написання назви населеного пункту та 

запису у документі (спробуйте різні варіанти. Наприклад, «Акимовка» відповідно до 

офіційної назви – «Якимівка»). У разі відсутності назви населеного пункту у переліку, 

повідомте про це службу підтримки для перевірки та внесення змін. 
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 спосіб 2: поряд з полем назви натисніть  та у переліку, що відкриється у 

вигляді «дерева», послідовно знайдіть назву населеного пункту, поставте позначку та натисніть 

:  

 

Якщо адреса реєстрації не в Україні (наприклад, у іноземних студентів), назву 

населеного пункту внесіть у полі «Місто, вулиця»:  

 

4) У випадку, коли серія та номер паспорту (іншого документа) вже внесені в ЄДЕБО 

до даних іншої особи, зверніться для уточнення до навчального закладу, де навчається така 

особа. Якщо питання не буде вирішено, зверніться за допомогою до Служби підтримки 

ЄДЕБО.  

5) Номер медичної довідки вноситься за його наявності. 

6) Оберіть з «випадаючого» списку тип документу про освіту, за яким здійснюється 

вступ, та внесіть всі необхідні дані щодо нього.  

 

 Дані документу про освіту автоматично перевіряються з базою даних установи, що 

його видала. У разі невідповідності даних буде виведено повідомлення про помилку. В 

окремих випадках для виправлення помилок документ підлягає передруку (наприклад, 

допущено помилку у ПІБ). 

 Бал за документом автоматично перераховується у 60-бальну шкалу тільки для 

атестата (з 12-бальною шкалою). Тому одразу внесіть бал у шкалі, потрібній навчальному 

закладу. За необхідності перерахунку 5-бальну шкалу спочатку переводять у 12-бальну  

(3 в 6; 4 в 9; 5 в 12). Середній бал рахується з округленням до десятих бала (наприклад: 4,1; 

10,8).  
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 Якщо окремим навчальним закладам бал за документом не потрібен для конкурсного 

відбору, його можна виключити з розрахунку, поставивши відповідну відмітку при створенні 

заяви. 

 У полі «Нагороди» обирається вид відзнаки, отриманої за відмінне навчання 

(золота або срібна медаль, з відзнакою). 

 Позначку у полі «Некоректний документ» ставлять, якщо документ про освіту 

має дату видачі до 01.01.2000 року. 

 Позначку у полі «Іноземний взірець» ставлять для документів неукраїнських 

зразків. 

7) Перелік іноземних мов, що вивчалися, вносити через «,» (використовується 

інформативно). 

Внесіть необхідні дані та натисніть . Вступнику буде створено ОСОБОВУ 

КАРТКУ в ЄДЕБО. У разі незаповнення всіх обов’язкових полів, позначених «*», кнопка буде 

неактивною.  

Змінити окремі дані, додати інші дані, що не передбачені формою, можливо в особовій 

картці вступника (ідентифікаційний код, медична довідка, телефони тощо). 

8) Контактні дані батьків (опікунів) є обов’язковими для неповнолітніх вступників. 

 

 

5.4.4. Автоматична форма додання даних вступника 

АВТОМАТИЧНЕ ДОДАННЯ вступника здійснюється для особи, яка вступає за 

атестатом про повну загальну середню освіту та сертифікатом ЗНО, без особливих умов 

для вступу (пільги, відзнаки, іноземне громадянство тощо).  

За наявності особливих умов для вступу використовується повна форма додання 

вступника, дані щодо сертифікату ЗНО можна буде внести під час створення заяви.  

У вікні з формою коректно заповніть обов’язкові дані (позначені *) та інші потрібні поля. 

Для уникнення помилок обирайте дані з «випадаючих» списків (відкривати натисканням ). 

Вимоги до заповнення полів аналогічні повній формі додання.  

Внесіть необхідні дані та натисніть . Вступнику буде створено особову картку 

в ЄДЕБО. У разі незаповнення всіх обов’язкових полів, позначених «*», кнопка  буде 

неактивною. Окремі дані, не передбачені формою, необхідно додати в особовій картці 

вступника (дата народження, медична довідка, телефони тощо).  
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ВАЖЛИВО! 

Середній бал атестата вносити у 12-бальній шкалі (перерахунок у 60-бальну шкалу 

здійснюється автоматично). 

Дані щодо свідоцтва про народження вносяться для особи, яка ще не отримала 

паспорт. 
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5.4.5. Внесення даних заяви 

Якщо дані вступника знайдено в ЄДЕБО (особову картку створено зараз або раніше), 

можна створювати необхідну кількість ЗАЯВ на вступ (у межах дозволеного Умовами та 

Правилами вступу). 

 

А) У вікні «Визначення вступника» виділіть запис потрібної особи та натисніть 

 для початку створення нової заяви для вступника, (якщо запис не обрано, кнопка 

буде неактивною).  

 

Зверніть увагу! 

При натисканні на гіперпосилання у полі ПІБ буде здійснено перехід до особової 

картки вступника.  

У разі спроби перевищення дозволеної кількості заяв вступника (загальної – 15 або до 

одного навчального закладу – 3), введення наступних заяв буде заблоковано, а на екран 

виведено відповідне повідомлення.  

 

Б) У вікні «Визначення пропозиції» за допомогою «випадаючих» переліків оберіть 

необхідні форму навчання та кваліфікаційний рівень. Виділіть потрібну пропозицію для 

створення заяви та натисніть :  
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Зверніть увагу!  

Під час створення заяви на вступ на денну форму навчання у разі, якщо вступник 

вже навчається на денній формі, виводиться попередження «Є активне навчання на 

денній формі». Якщо вступника буде зараховано, він повинен змінити денну форму навчання 

в іншому НЗ (на іншому напрямі або спеціальності цього ж НЗ), як правило, на заочну або 

відрахуватись. При цьому подання заяв на той же ОКР заборонено. 

Для перевірки наявності у студентів НЗ таких порушень (та їх усунення) 

використовуйте звіт «Студенти, які одночасно навчаються у кількох НЗ або за кількома 

напрямами (спеціальностями)» (№ 178) (розділ «Звіти»). 

 

 

В) У вікні «Документи вступника» внесіть необхідні параметри заяви. У верхній 

частині вікна відображені вже обрані параметри. Зверніть увагу на описані нижче 

особливості:  
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1) У пункті «Вища освіта аналогічного кваліфікаційного рівня» позиція 

«отримується» встановлюється у разі, якщо вступник паралельно вже вчиться в іншому 

навчальному закладі (на іншому факультеті тощо) за напрямом (спеціальністю) такого ж 

кваліфікаційного рівня. 

2) Можна вибрати з переліку інший документ про освіту, на підставі якого здійснюється 

вступ, або , якщо його ще не внесено до даних особи в ЄДЕБО. 

3) У разі, якщо середній бал документа про освіту було помилково внесено невірно 

(вступником при реєстрації в «електронному кабінеті» або навчальним закладом, який 

вносив дані про вступника до ЄДЕБО (у тому числі через можливу помилку при розрахунку 

середнього балу в школі, яка його видала), натисніть та внесіть 

правильне значення. Це значення буде застосовано тільки для навчального закладу (можна 

переглянути інформацію в особовій картці вступника у вкладці «Пошук персон», розділ 

«Документи», там же й виправити бал після створення заяви).  

4) Якщо бал за документом не враховується у конкурсному відборі, бал можна 

виключити з розрахунку, поставивши відповідну позначку. 

5) У разі наявності у вступника більше одного сертифікату ЗНО (за різні роки), 

додайте необхідні сертифікати до запису особи в ЄДЕБО, натиснувши .  

 

6) При вступі з атестатом про ПЗСО та сертифікатом ЗНО Умовами та Правилами 

прийому передбачені різні випадки (не тільки виключно за даними сертифікату ЗНО). 

Оберіть у полі «За даними ЗНО» відповідний варіант з «випадаючого» списку: 

 

7) У випадку, коли підібраних предметів недостатньо для вступу за даними сертифікату 

ЗНО, зніміть позначку «Автоматично підібрати предмети» та натисніть  

(всі предмети додаються по одному). Для видалення зайвого предмета – .  

Увага! Кількість підібраних предметів може бути недостатньою, якщо в пропозиції на 

вступ не додано предмети на вибір (обов’язкові предмети додаються за умовчанням). 

Для заяв, що надійшли з сайту, додати предмет (змінити на інший) можна при 

редагуванні заяви.  
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8) Вибір поля «За результатами екзаменів, за співбесідою, учасник міжнародної 

олімпіади» є альтернативою полю «За даними ЗНО», воно обирається у наступних випадках: 

 при вступі не за атестатом про ПЗСО (всі інші типи документів про освіту) – 

оберіть «Вступ не по ЗНО»;  

 за наявності підстав для вступу за атестатом, але без сертифікату ЗНО  

(у випадках, передбачених Умовами та Правилами прийому) оберіть варіант з «випадаючого» 

списку (крім згаданого «Вступ не по ЗНО»): 

 

У разі необхідності підставу можна змінити при редагуванні заяви. 

Зробіть вибір всіх необхідних параметрів заяви та натисніть .  

 

Г) У вікні «Додаткова інформація» внесіть номер особової справи (обов’язкове 

поле), пільги, квоти, додаткові бали тощо. У верхній частині вікна доповнено перелік 

обраних параметрів заяви. 
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Зверніть увагу на наступні особливості: 

1) Внесення номеру особової справи є обов’язковим. 

2) Заявам вступників, для яких не проводять вступні випробування у ВНЗ, статус 

«Допущено» можна встановити при внесенні заяви (якщо це визначено приймальною 

комісією).  

3) В заяві вступника-іноземця ставиться позначка «Заява іноземця» та обирається 

конкретний тип вступу з переліку: 

  

Заяви вступників-іноземців, яким обрано тип вступу «На загальних підставах»  

відображаються у списках рекомендованих разом із заявами громадян України. 

4) З метою однозначного визначення іноземної мови, яку вивчав вступник (у тому 

числі для уникнення граматичних помилок при внесенні назви), визначення кількості 

вступників за кожною іноземною мовою, оберіть мову з «випадаючого» списку: 

 

5) Для визначення в заяві пільг вступника для вступу поза конкурсом, а також права 

на першочерговий вступ при однаковому конкурсному балі, натисніть  поряд з 

цим полем. У вікні, що відкриється, внесіть необхідну інформацію та натисніть .  

 

Право на першочерговий вступ при вступі з документом про освіту з відзнакою 

враховується за умовчанням, якщо наявність відзнаки було вказано при доданні документа. 
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Під час створення наступних заяв вступника внесену пільгу необхідно обрати з 

переліку створених. При спробі її повторного додавання буде повідомлення про помилку.  

 
6) Для початкового внесення даних про підготовчі курси (у першій заяві вступника):  

– введіть кількість додаткових балів за курси (після цього кнопка  стане 

доступною);  

– натисніть  та у вікні, що відкриється, оберіть назву курсів серед тих,  

інформацію щодо яких було внесено у модулі «Факультет ДП». У полі «Примітка» вкажіть 

назви предметів, за якими надаються додаткові бали.   

 

При поданні наступних заяв до цього ВНЗ курси підготовки оберіть у «випадаючому» 

списку: 

 
Додаткові бали за курси підготовки також можна додати після створення заяви в 

особовій картці.  

7) У полі «Дипломанти всеукраїнських олімпіад та конкурсів МАН» призерам 

олімпіад та конкурсів, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним 

Міністерством освіти і науки України, додатково нараховуються бали за умови, якщо особи 

вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета 

олімпіади (секції конкурсу), з якого вони є призерами. Також додатково нараховуються бали 

чемпіонам та призерам (І–ІІІ місце) чемпіонатів України, проведених протягом двох 

останніх років, при вступі на напрям підготовки 6.010202 «Спорт». 

Для вибору відповідного досягнення натисніть  та у вікні, що відкриється, 

оберіть відповідний запис. Бали будуть додані автоматично. Величина додатково 

нарахованих балів встановлюється: 

 особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів; 

 особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів; 

 особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів; 

 чемпіонам України – 50 балів;  

 особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України –  40 балів; 

 особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України – 30 балів. 

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав. 

8) У поле «Додаткові бали» вносять бали за іншими підставами, встановленими у 

Правилах прийому до ВНЗ.  
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9) Встановлення вступнику ознаки вступу за квотою цільового прийому можна 

зробити у «випадаючому» списку за умови, що навчальним закладом визначено у модулі 

«Пропозиції» кількість місць для цільового прийому за даною пропозицією:  

 

Зробіть вибір всіх необхідних параметрів заяви та натисніть .  

 

Д) У вікні «Завершення додання» остаточно перевірте правильність внесеної 

інформації. Для створення наступної заяви поставте відповідну позначку.  

 

За необхідності роздрукуйте заяву, інші передбачені документи.  

Натисніть для створення нової заяви або  для переходу до 

основного вікна модуля. Створену заяву буде представлено у наступному вигляді:  
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У вікні з переліком заяв (вкладка «Усі») заява буде у наступному вигляді: 

 
Якщо у ВНЗ заяву створено помилково (наприклад, обрано іншого вступника з таким 

же ПІБ), потрібно скасувати заяву Актом про допущену технічну помилку (на підставі 

рішення приймальної комісії), сформованим в ЄДЕБО (порядок формування акту – нижче).  

 

Е) Особливості створення заяв вступників з дипломом молодшого спеціаліста 

(кваліфікованого робітника) та сертифікатом ЗНО 

Зазначений порядок стосується вступника, який: 

– закінчив коледж (технікум, училище тощо) та отримав диплом молодшого 

спеціаліста (кваліфікованого робітника); 

– має повну загальну середню світу, але атестат про повну ЗСО не видавався 

разом з дипломом; 

– вступає для навчання за ОКР бакалавра (молодшого спеціаліста)  

не за спорідненим напрямом (спеціальністю). Якщо за спорідненим – вступ на 

старші курси за фаховим іспитом; 

– отримав сертифікат ЗНО із загальноосвітніми предметами, відповідними 

напряму (спеціальності). 

Для створення заяви виконайте наступні дії: 

1. Якщо дані особи відсутні в ЄДЕБО, створіть особову картку за допомогою Повної 

форму додання (Автоматичну форму додання, як й дистанційне подання Електронної 

заяви, використовують за наявності атестата про повну ЗСО).  

У полі «Документ про освіту» оберіть диплом молодшого спеціаліста 

(кваліфікованого робітника); 

2. При створенні заяви у вікні «Документи вступника»: 

 оберіть документ про освіту – диплом (якщо він не обраний за умовчанням); 

 змініть середній бал у 60-бальну шкалу; 

 оберіть тип вступу – «За даними ЗНО»;  

 додайте сертифікат ЗНО; 

 подальші дії – звичайним порядком. 
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5.4.6. Редагування заяви 

Для редагування параметрів заяви виділіть її у переліку заяв (вкладка «Усі») та 

натисніть на робочій панелі . Параметри заяви редагують у відповідних 

вкладках вікна «Редагування заяви» з урахуванням особливостей, описаних при створенні 

заяви.  

 

У вкладках можна редагувати, додавати або видаляти відповідні дані. Інформацію також 

можна корегувати в особовій картці вступника у категорії «Пошук персон». 

У разі внесення змін до конкурсного балу обов’язково натисніть .  

Після редагування загальних даних натисніть . 

1) У вкладці «Загальні дані» при виборі типу вступу вказується, які вступні випробування 

передбачено Умовами та Правилами прийому для кожного типу.  
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Зверніть увагу!  

У заявах, які надійшли з сайту, тип вступу в автоматично встановлено «Тільки за 

ЗНО (за даними сертифікату)».  

У заявах за напрямом (спеціальністю), для вступу на який передбачено творчий 

конкурс, відредагуйте тип вступу на «Другий (третій) предмет – творчий конкурс». 

2) Вступні випробування у вкладку «Екзамени» автоматично додаються до заяви при 

створенні екзаменаційних відомостей у відповідному модулі. Разом з тим, для додання їх 

вручну натисніть : 

 

У вікні, що відкрилось, оберіть відповідний екзамен з переліку, встановленому для 

пропозиції на вступ, внесіть бал, отриманий за нього, та натисніть . Повторіть 

дії для всіх екзаменів. 

 

Для врахування змін натисніть : 
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Зверніть увагу! Передбачено взаємне виключення:  

– якщо екзамени додано в заяву вступника вручну, згадана особа буде відсутня у 

переліку при виборі вступників до екзаменаційної відомості; 

–  якщо вступника включено до екзаменаційної відомості, результати екзаменів в 

заяві вручну редагувати неможливо. 

Якщо Правилами прийому до ВНЗ передбачено можливість зарахування результатів 

однакових екзаменів при вступі на декілька напрямів (спеціальностей), для включення 

результатів з однієї заяви до іншої натисніть , оберіть екзамен та  

натисніть  (для врахування змін не забудьте перерахувати бал): 

 

Зверніть увагу! Функція застосовується тільки для зарахування результатів екзаменів 

із загальноосвітніх предметів. Зарахування результатів творчих конкурсів та фахових 

випробувань не здійснюється. 

3) Внесення кодів вступу є обов’язковим при вступі за о.к.р. бакалавр та молодший 

спеціаліст. Перелік кодів визначається Інструкцією щодо формування наказу про зарахування 

абітурієнтів до ВНЗ та додатку до наказу (наказ МОН щодо форми наказу про зарахування 

на навчання до ВНЗ видається щорічно).   

Коди вступу додаються до заяви автоматично під час літньої вступної кампанії 

(перерахунок здійснюється один раз на добу). Разом з тим, коди можна додати вручну. 
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5.4.7. Зміна статусу заяви 

Заявам на вступ, внесеним до ЄДЕБО (поданим в електронній або паперовій формах), 

встановлюються відповідні СТАТУСИ (типи статусів описані в пункті «Типи та статуси 

заяв»).    

Зміна статусів відбувається за рішеннями приймальної комісії.  

Умовами прийому до ВНЗ для заяв встановлені наступні терміни опрацювання: 

 Електронна заява із статусом «Заява надійшла з сайту» розглядається 

приймальною комісією ВНЗ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати 

надходження, а 01 серпня – до кінця робочого дня. Статус заяви необхідно змінити на наступні 

згідно таблиці. 

 Приймальна комісія приймає рішення про ДОПУСК вступників до участі в 

конкурсному відборі  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або 

отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але 

не пізніше 01 серпня. Статус заяви необхідно змінити на «Допущено» або «Відмова». 

Для обробки виділеної заяви натисніть на робочій панелі . У вікні вказано 

поточний статус заяви. Для його зміни натисніть кнопку з назвою наступного статусу.  

 

При встановленні всіх статусів (крім «Допущено») у полі «Коментар до встановленого 

статусу» обов’язково вказується причина. Дата та номер протоколу приймальної комісії 

про зміну статусу заяви в ЄДЕБО вказуються за потреби, якщо це визначено у ВНЗ. 

Заяви вступників, які приймають участь у вступних випробуваннях у ВНЗ,  

до отримання результатів випробувань залишаються у статусі «Нова заява».  

Заявам вступників, для яких не проводять вступні випробування, статус «Допущено» 

можна встановити при внесенні заяви (якщо це визначено приймальною комісією) у вікні 

«Додаткова інформація».  

У вікні можна прослідкувати «Історію статусу», яка розкривається натисканням .  

В історії зазначається: назва статусу (поточний зверху), дата зміни, коментар до зміни, 

ПІБ користувача, який встановив статус:  
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5.4.8. Друк заяви та інших документів для вступу 

В ЄДЕБО на даний час встановлено можливість друку сформованої Заяви, Опису 

особової справи вступника, Розписки (про прийняття його документів), Аркуша 

результатів вступних випробувань. 

Для друку натисніть  та оберіть назву документа, що необхідно роздрукувати: 

 

У вікні перегляду документ можна роздрукувати (у тому числі тільки поточну 

сторінку) або зберегти у файл в одному з форматів, що пропонуються у «випадаючому» 

списку. 
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Роздрукована заява підписується вступником. У разі внесення будь-яких змін до 

даних щодо вступу заява обов’язково друкується повторно. 
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5.4.9. Функції для роботи із заявами 

У вкладці «Усі» відкривається таблиця (з горизонтальним скролінгом (можливістю 

«прокручення» зображення) знизу таблиці) з переліком вже внесених навчальним закладом в 

базу заяв вступників. 

 

  

 

 

  

Стовбці таблиці мають наступне значення: 

– № пп – загальний (унікальний) номер створеної заяви в ЄДЕБО; 

– ПІБ – прізвище, ім’я та по-батькові вступника; 

– ЕЗ – показник електронної заяви (подано вступником дистанційно); 

– Статус – поточний статус заяви; 

– Коментар – коментар (примітка) до заяви; 

– Створено – дата та час створення заяви; 

– Особова справа – номер особової справи вступника; 

– Курс – курс вступу, на який подано заяву; 

– Форма – форма навчання; 

– ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень; 
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– Б (К) – джерело фінансування навчання: бюджет (за державним замовленням), 

контракт (за кошти фізичних (юридичних) осіб). Обов’язково визначається для статусів 

«Рекомендовано до зарахування», «До наказу»;  

– Бал – конкурсний бал вступника;  

– Код напряму, Напрям – для о.к.р. Бакалавр; 

– Код спеціальності, спеціальність – для о.к.р. Молодший спеціаліст, Спеціаліст, 

Магістр; 

– Спеціалізація – зазначається за необхідності; 

– Структ. підрозділ –  структурний підрозділ, до якого приймаються заяви на обраний  

напрям (спеціальність), зазначається за необхідності; 

– Змінено – дата останнього редагування даних заяви;   

– Бал, деталізація – деталізація конкурсного балу вступника за складовими (Д – 

середній бал документа, ЗНО – бали за предметами з сертифікату ЗНО, Е – бали, отримані за 

екзамени,  

ФДП – додаткові бали за підготовчі курси, О – додаткові бали за участь у олімпіадах, МАН 

(згідно переліку), К – додаткові бали, встановлені навчальним закладом);  

– Тип док., Серія док., № док., бал док., Відзнака – дані документа про освіту, за 

яким здійснюється вступ; 

– Тип – тип вступу (за даними сертифікату, за результатами іспитів тощо); 

– Причина – «Вступ не по ЗНО» – при вступі не за атестатом, а також підстави для 

вступу з атестатом, але не тільки за даними сертифікату ЗНО (або без нього); 

– Пільга, Першоч. – показники щодо наявності підстав для вступу поза конкурсом 

або підстав для першочерговості у списках (при однаковому конкурсному балі); 

– Квота – зазначена у заяві квота цільового прийому; 

– Мова – іноземна мова, яку вивчав вступник; 

– ОІ – ознака іноземця (особи без громадянства України); 

– Категорія – категорія вступу іноземця (особи без громадянства України); 

– Стать – стать вступника; 

– Гр. – громадянство вступника; 

– Країна – країна, з якої прибув вступник; 

– ТН – тип населеного пункту, в якому проживає вступник (м – місто, с – село, щ – 

селище, р – район у місті, т – селище міського типу); 

– Телефон, Мобільний – контактні телефонні номери вступника; 

– ОД – наявність оригіналів документів; 

– Гурт. – ознака потреби проживання в гуртожитку при навчанні; 

– Коди вступу – коди особливих умов вступу, що зазначаються у наказі про 

зарахування вступника.  
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А) Фільтри для заяв  

У модулі для зручності роботи із заявами реалізовано різні види фільтрів інформації. 

1) У таблиці з переліком заяв у потрібному стовбці натисніть  та оберіть значення, 

за яким буде здійснено вибір заяв:  

 

Значення для фільтрування також можна ввести вручну: 

 

Можливий вибір декількох фільтрів одночасно.  

Обрані фільтри відображені над таблицею.  

Для видалення фільтру натисніть на нього. 

2) Зліва від таблиці із заявами розташована панель «Фільтр» (відкривається 

натисканням на ). На панелі також є можливість вибору заяв за визначеними 

критеріями, але більш узагальненими: 
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Для встановлення фільтру натисніть  у строчці з потрібним значенням. У вікні, що 

відкриється, оберіть необхідні елементи (вибір здійснюється для кожного фільтру окремо) та 

натисніть (для вибору структурного підрозділу – ). 

  

Після вибору необхідних показників у всіх фільтрах натисніть  внизу 

загальної панелі: 

 

Для видалення елементу фільтра натисніть «х» біля цього елементу. 

ВАЖЛИВО!  

Для роботи з усією внесеною інформацією обов’язково видаліть встановлені фільтри! 

Якщо якісь з фільтрів встановлено, інформація відображається лише частково.  
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3) Функції фільтрування заяв також виконують три вкладки модуля:  

 Неопрацьовані – перелік заяв, по яким не прийнято рішення про допуск до участі 

у конкурсному відборі; 

 Електронні – перелік електронних заяв, що надійшли до ВНЗ, але поки 

неопрацьовані; 

 Іноземці – перелік заяв вступників без громадянства України. 

 

 

4) Заяви можливо переглянути за обраний період часу.  

Перегляд заяв за умовчанням здійснюється за поточну дату. Для вибору заяв за інший 

термін натисніть гіперпосилання, встановіть необхідні дати та натисніть .   

 

5) Зручним інструментом є фільтр «Пошук заяви» за номером заяви, номером 

особової справи або ПІБ (вводити повністю). 

 

 

Б) Перенесення заяв 

Встановлено можливість перенесення заяв у навчальному закладі між пропозиціями на 

вступ (за окремим рішенням приймальної комісії). Для можливості перенесення пропозиції 

повинні мати однаковий кваліфікаційний рівень.  

Наприклад, з о.к.р. бакалавр – тільки на аналогічний напрям о.к.р. бакалавр (можливо 

з денної на заочну форму).  
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Після перенесення обов’язково роздруковується нова заява.  

Перенесення заяв можливе до формування списків рекомендованих. 

Для перенесення заяви вступника оберіть іншу необхідну пропозицію та натисніть 

. 

 

При вступі за даними сертифікату ЗНО обов’язковою умовою для перенесення є 

наявність у сертифікаті необхідних предметів. 

 

В) Перерахунок балів сертифікату ЗНО 

У вкладці «Потребує перерахунку» відображаються заяви вступників, конкурсний 

бал яких потребує перерахунку у зв’язку зі зміною балів сертифікату ЗНО за результатами 

розгляду апеляцій, поданих вступниками до УЦОЯО.  

Для перерахунку балів оберіть у вкладці заяву та натисніть кнопку «Редагувати».  

У вікні редагування натисніть . Після перерахунку заява зникає з даної вкладки. 

 

 

 

5.4.10. Картка особи в ЄДЕБО 

В ЄДЕБО кожна зареєстрована особа має одну особову картку з унікальним  

ідентифікатором (номером). 

1) Пошук особи 

Перейти до особової картки вступника (студента) можливо двома способами: 

– натисніть на гіперпосилання з ПІБ особи (в тих модулях, де є особа): 
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– внесіть дані особи в категорії «Пошук персон», натисніть «Пошук», а після 

виведення переліку осіб, що відповідають критеріям пошуку, – на гіперпосилання з ПІБ 

потрібної особи: 

 

 

Пошук персон здійснюється:  

 за номером документу (атестат, диплом тощо), за ПІБ персони, за її GUID*;  

 за кодом (номером) заяви; 

 за кодом (номером) персони в ЄДЕБО; 

 за кодом (номером) навчання; 

 за кодом (номером) історії навчання. 

* GUID (Globally Unique Identifier) є статистично унікальний 128-бітний ідентифікатор. Його головна 

особливість — унікальність, яка дозволяє уникнути конфліктів, що визиваються співпадінням 

ідентифікаторів.  

 

Позначте відповідне поле, введіть дані та натисніть «Пошук». 

Приклади запитів для пошуку персони:  

– за номером документу (атестату, сертифікату ЗНО, паспорту, диплому, 

свідоцтва тощо),  кодом заяви (персони, навчання, історії навчання) в ЄДЕБО – 123456; 

– за ПІБ – Петренко Іван Васильович; 

– за GUID – 43f584f3-bf23-4b6f-b3a4-390aeb321253. 

У випадку, коли Ви не маєте повних даних особи або не впевнені у правильності їх 

написання, можна здійснити пошук за частковими даними (наприклад, за прізвищем – 

Гнатюк, за ім’ям – Віолетта). Але кількість результатів для подальшого вибору залежить 

від розповсюдженості даних.   
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За результатами пошуку виконуються наступні дії: 

 особу знайдено – натисніть на гіперпосилання у полі ПІБ для переходу до 

особової картки вступника (студента) в ЄДЕБО;  

 знайдено більше однієї особи – для вибору використайте додаткові дані (наприклад, 

дату народження, № паспорту тощо); 

 особу не знайдено – інформацію щодо особи, яку Ви шукаєте, не внесено до 

ЄДЕБО.  

За відсутності особи в ЄДЕБО необхідно створити особову картку вступника 

(студента), внести загальну інформацію про особу. Особову картку створює навчальний 

заклад, який першим вносить вступника (студента) до ЄДЕБО або особисто вступник у разі 

подання заяви в електронній формі.  

 

2) Картка вступника (студента) 

В особовій картці знайденого вступника (студента) відображено: 

– особисті дані; 

– документи, що посвідчують особу, та документи про освіту; 

– адреса, контактні дані; 

– інформація про навчання особи. 

 

 

2.1) Особисті дані 

Адміністратор навчального закладу має можливість редагувати окремі дані 

вступника (студента), який має відношення до навчального закладу:  

– дані вступника внесені до ЄДЕБО навчальним закладом; 

– студент навчається у навчальному закладі.  
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Для редагування особистих даних натисніть , внесіть потрібні правки та  

натисніть . Окремі правки вносяться тільки службою підтримки за зверненням. 

 

Зміна ПІБ особи здійснюється в ЄДЕБО відповідним наказом на зміну ПІБ у модулі 

«Накази по студентах». Для перегляду історії зміни ПІБ особи на робочій панелі натисніть 

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

зміну в ЄДЕБО, номер наказу, яким це здійснено: 

 

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

співпадає з ПІБ у документі про освіту. Особливістю є те, що зміна як абітурієнту 

здійснюється на підставі даних паспорту та документа, що став підставою для зміни ПІБ 

(свідоцтво про одруження тощо), наказ у навчальному закладі не видається: 
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Фотографії у картці використовуються для ідентифікації особи та, першочергово, при 

замовленні студентських квитків знов зарахованим. Фотографії завантажуються 

автоматично особам, які мають сертифікати ЗНО.  

 

Для завантаження фотографій вручну передбачено наступні кнопки: 

 – завантажити; 

 – додати нове фото; 

 – змінити обране фото; 

 – видалити обране фото. 

У разі вибору  (додання) або (зміни) фотографії відкриється нове вікно: 

 

Натисніть , оберіть потрібний файл та натисніть . Розмір 

фотографії повинен бути не меншим 248 Х 310 пікселів та не більшим 360 Х 450 пікселів.  

Якщо розмір більше, виділіть необхідну частину зображення за допомогою рамки вказаного 

розміру та натисніть , після чого в особовій картці натисніть (завантажити). 

Фотографію буде прикріплено до особової картки студента в базі. 
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2.2) Документи, що посвідчують особу, та документи про освіту 

У таблиці відображені дані внесених до ЄДЕБО документів особи: документи, що 

посвідчують особу, документи про отриману освіту, сертифікати ЗНО, медична довідка, 

студентський квиток тощо. 

 

Документи можливо додавати, редагувати, знищувати (у картці вступника 

(студента), який має відношення до навчального закладу).  

 

Анулювання документів здійснюється службою підтримки (документів про освіту та 

студентських квитків – у модулі «Анулювання», інших документів – за зверненням).  

При повному співпадінні серії та номеру документів (паспорт, свідоцтво про 

народження тощо) буде повідомлення про помилку. У такому випадку навчальний заклад 

направляє лист до служби підтримки (у модулі «Звернення») з описом проблеми та 

сканкопіями документів для прийняття рішення. 

Навчальний заклад має можливість редагувати середній бал за документом (у разі 

його неправильного внесення під час реєстрації особи в ЄДЕБО). Змінений середній бал 

буде відображено у документах навчального закладу. 
 

2.3) Адреса, контактні дані 

Адресні та контактні дані використовуються для підтримання зв’язку зі вступником 

(студентом) в екстрених випадках. Дані можливо додавати, редагувати, знищувати. 
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2.4) Інформація про навчання особи 

Інформацію розподілено на 4 вкладки в залежності від статусу осіб: 

 

На сьогодні використовуються вкладки «Абітурієнт» та «Студент». 

 

У вкладці «Абітурієнт» відображено дані заяв, поданих вступником, та додаткова 

інформація щодо вступу. Такі ж дані відображені у модулі «Заяви».  

Навчальний заклад може переглянути інформацію щодо всіх заяв, поданих 

вступником, у тому числі до інших навчальних закладів. 

Заяви виділені різним кольором залежно від їх статусу.  

 

Адміністратору навчального закладу надано права щодо зміни статусів заяви  

(за рішенням приймальної комісії) в особовій картці вступника (або безпосередньо в заяві).  

 

При цьому, зміну статусу «Скасовано» на інший не передбачено (за необхідності заява 

створюється повторно).  
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Для отримання додаткової інформації щодо заяви натисніть . В «Історії зміни 

статусів» заяв виводиться інформація щодо ПІБ та посад користувачів, які змінювали 

статуси, часу їх встановлення. 

 

 

Після включення вступника до наказу про зарахування у наступному стовбці зі 

статусом «До наказу» вказується номер наказу в ЄДЕБО («0» – наказу немає). Натисніть на 

цей номер, щоб перейти до модуля «Накази».    

 
 

2.5) Додання інформації щодо пільг, права на першочерговий вступ, підготовчих 

курсів, призерів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів МАН 

Зазначена інформація додається одноразово під час створення заяви та зберігається у 

картці особи. При створенні наступних заяв треба обрати раніше внесені дані з 

«випадаючих» списків у вікні «Додаткові параметри». При спробі додати дані повторно 

виводиться повідомлення про помилку. 
 

ВАЖЛИВО!  

Збережені в картці особи дані за необхідності додаються до кожної заяви! 

Якщо зазначену інформацію з якихось причин не було внесено при створенні заяви та, 

відповідно, не відображено в картці особи, є можливість додати її через картку у 

відповідному розділі. 
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У розділах «Пільги», «ФДП» або «Олімпіади» оберіть , внесіть необхідні 

дані та натисніть .  

 Пільги: 

 
 

 ФДП: 

 

У полі «Примітка» внесіть дані щодо предметів або напряму підготовчих курсів тощо.   
 

 Олімпіади: 

 

Після того, як дані внесено до картки персони, додайте їх до відповідних заяв 

(найзручніше знайти заяву у вкладці «Заяви» через пошук заяв, а потім в режимі 

редагування додати необхідні дані).  

У розділі «Пільги» також є можливість редагувати в документі серію, номер та «Ким 

видано». При цьому, якщо вступнику необхідно надати для однієї пільги декілька 

документів, внесіть дані щодо основного з них, копії інших збережіть в особовій справі 

вступника.   
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5.4.11. Журнал реєстрації вступників 

Журнал реєстрації осіб, які вступають до ВНЗ у 2014 році (форма № Н-1.02), 

призначено для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі 

документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою ВНЗ 

і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії.  

Журнал друкується у ВНЗ щодня.  

Для кожного напряму підготовки (спеціальності) відповідних ОКР денної, вечірньої, 

заочної (дистанційної) форм навчання, екстернату ведеться окремий журнал. 

Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у ВНЗ системи єдиної 

нумерації особових справ вступників. 

Відповідно до Примірного положення про приймальну комісію ВНЗ та особливості 

реєстрації заяв та документів у ВНЗ, у разі потреби, Журнал реєстрації може містити поля, 

що відображають додаткові дані про вступника.  

У Журналі  реєстрації не відображуються заяви у статусах «Заява надійшла з 

сайту», «Затримано», які ще не зареєстровані у ВНЗ, та «Скасовано». 

Для формування журналу в ЄДЕБО:  

–  оберіть у розділі «Звіти» Журнал реєстрації осіб та натисніть :    

 

–  оберіть дані подвійним кліком «миші» та натисніть :   

 

–  перегляньте та роздрукуйте журнал, за потреби – збережіть у файл формату *.pdf (для 

перегляду), *.csv або *.xls (для аналізу даних).   
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5.5. Акти скасування заяв 

Відповідно до вимог пункту 2 розділу 6 Умов прийому заяву, зареєстровану в ЄДЕБО, 

може бути скасовано ВНЗ на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення 

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується 

Актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО.  

У модулі формується Акт із зазначенням конкретної причини скасування заяви. 

 

1) Для формування акту скасування заяв натисніть : 

 

У полі «Коментар» зазначте причину скасування заяви. Для додання до списку заяви 

вступника, яку необхідно скасувати, натисніть . У формі пошуку заяв:  

 оберіть вступну кампанію, в якій було подано заяву; 

 зазначте тип пошуку (по ПІБ або по Коду заяви), введіть відповідні дані та 

натисніть ; 

 позначте у переліку необхідну заяву та натисніть . За потреби обрати 

всі заяви натисніть   . 
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Номер та дата акту скасування після натискання  присвоюється автоматично: 

 

2) Додайте до акту потрібні заяви з однаковими помилками. Це можна зробити також у 

режимі редагування документу.  

3) Для друку акту натисніть , перегляньте та роздрукуйте  документ: 
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4) На верифікацію здійснюється завантаження сканкопії роздрукованого з ЄДЕБО 

акту скасування заяв, підписаного та зареєстрованого у навчальному закладі (порядок 

додання документу на верифікацію – у підпункті 5.9.5 пункту 5.9 «Накази про 

зарахування»).  

Документ підписується користувачем (членом приймальної комісії), який допустив 

помилку, завіряється відповідальним секретарем приймальної комісії, затверджується 

печаткою приймальної комісії та реєструється.  

Верифікація здійснюється автоматично після натискання .  

Після верифікації акту заяві встановлюється статус «Скасовано». В особовій картці 

вступника заяву виділено сірим кольором та зазначено номер акта, яким її скасовано. 
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5.6.  Екзаменаційні відомості вступних випробувань 

Модуль передбачено для створення екзаменаційних відомостей та занесення до них 

результатів екзаменів, що будуть автоматично додані до конкурсних балів у заявах вступників. 

 

У модулі відкривається таблиця з переліком створених навчальним закладом в ЄДЕБО 

екзаменаційних відомостей. 

 

 

5.6.1. Створення екзаменаційної відомості 

Для створення відомості натисніть на робочій панелі   та заповніть поля:  

 



           Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 5       68 

 

Внесіть в «Атрибути» загальні дані екзаменаційної відомості, а «Параметри» 

заповніть наступним чином: 

 Тип екзамену та систему оцінювання – оберіть з «випадаючого» списку: 

      

 Опис пропозиції – натисніть , оберіть одну зі створених у 

навчальному закладі пропозицій та натисніть : 

 

 Іноземна мова зазначається для вибору заяв вступників, що вивчали відповідну 

мову, для складання вступного випробування з іноземної мови. Іноземна мова обирається з 

«випадаючого» списку: 

 

Увага! Поле «Іноземна мова» не є обов’язковим при створенні відомості. 

 Предмет екзамену – натисніть , оберіть предмет відповідно до обраної 

пропозиції та натисніть : 
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 Абітурієнти – натисніть , оберіть потрібних з переліку вступників, які 

подали заяви на зазначену пропозицію, та натисніть .   

За необхідності поставити (зняти) позначки  одразу для всіх вступників натисніть . 

 

Зверніть увагу!  

Вступники, яким вже в заяві вручну виставлено результат вступного випробування,  

не відображаються у переліку при створенні екзаменаційної відомості.  

У модулі «Заяви» є функція зарахування результатів однакових екзаменів при вступі 

на декілька напрямів (спеціальностей), для включення результатів з однієї заяви до іншої. 

Вікно із заповненими даними має вигляд: 

 

Для збереження екзаменаційної відомості після внесення всіх даних натисніть 

, а для виходу – .  

Для видалення вступника зі списку у вікні загального вибору параметрів відомості  

позначте запис про вступника та натисніть . Для додання вступника до списку 

знов скористайтесь кнопкою . 

Для письмового вступного випробування заповніть шифри вступників. 

Зверніть увагу!  

Для усного вступного випробування у відомість вносяться ПІБ вступників, які 

допускаються до вступного випробування; для письмового – тільки відповідні їх шифри. 

Тому заповнення шифрів обов’язкове тільки для письмового вступного випробування.  

Для друку оберіть відповідний вид відомості. 
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Створені екзаменаційні відомості відображаються у таблиці: 

 

 

 

5.6.2. Редагування екзаменаційної відомості 

Для редагування створеної екзаменаційної відомості оберіть відповідну відомість та 

натисніть  . У вікні з даними відомості для редагування доступні:  

 загальні дані (атрибути) відомості;  

 перелік вступників;  

 екзаменаційні бали;  

 шифри вступників; 

 статуси заяв вступників (через ). 

 

Для збереження внесених змін натисніть .  

Дані екзаменаційного балу вступника будуть автоматично відображені в його заяві та 

враховані у конкурсному балі.  

При внесенні результатів вступного випробування доцільно одразу встановлювати 

статуси заяв:  

1)  статус «Відмова» встановлюється заявам вступників, які:  

– отримали незадовільну оцінку; 

– отримали за випробування, визначене профільним, оцінку нижче мінімального рівня; 

– не з’явились на вступне випробування.  
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Для цього встановіть проти вступника позначку  та натисніть  – :  

 

Статус «Відмова» із зазначенням причини буде зазначено також в заяві вступника.  

 

 

2)  статус «Допущено» встановлюється заявам вступників, які здали всі передбачені 

вступні випробування та отримали позитивні результати. В модулі «Заяви» буде змінено 

статус заяві вступника. 

 

Після внесення результатів випробувань навчальний заклад змінює статус відомості  

з «Нова» на «Закрита», для чого натисніть на робочій панелі . Відомість стає 

недоступною для редагування. Бал за випробування в заяві також не підлягає зміні. 
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5.6.3. Автоматичний розподіл вступників на групи 

Використання функції доцільне при значній кількості вступників.  

Для автоматичного розподілу вступників обраної пропозиції на групи для складання 

вступного випробування та формування відомості натисніть . Заповніть 

всі необхідні поля, вкажіть кількість осіб у кожній групі, параметри вибору та натисніть 

. 

При здачі «Іноземної мови» поставте позначку «Розподілити абітурієнтів групи за 

іноземними мовами» для формування окремих відомостей (англійська, німецька тощо).   

 

Кількість відомостей буде визначено наступним чином (приклад): подано заяв на 

пропозицію – 27, кількість осіб у групі – 10, буде сформовано – 3 відомості з вступниками:  

10, 10 та 7 осіб).  

Перелік вступників можна формувати за обраним параметром (за умовчанням – за ПІБ): 

 

Створені екзаменаційні відомості відображаються у таблиці. 

 

Номер відомості присвоюється автоматично, за потреби змініть його та інші дані у 

вікні редагування.  

Перегляньте перелік вступників у відомості, за потреби відредагуйте його, внесіть 

шифри.  
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5.6.4. Друк екзаменаційних відомостей  

Для друку оберіть екзаменаційну відомість (форма № Н-1.06) або інший документ, 

натисніть  та оберіть документ, що необхідно роздрукувати (без ПІБ – для письмового 

випробування). Для друку одразу кількох виділених документів використайте . 

 

 

У відомості письмового випробування вказуються тільки шифри. Крім того, відомість 

можна роздрукувати з внесеними балами за проведене випробування: 
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Також є можливість друку відомості одержання-повернення письмової роботи: 

 

 

При друці списку груп формуються окремі таблиці з переліком вступників за 

аудиторіями для здачі випробування: 
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5.7.  Списки рекомендованих до зарахування 

У модулі навчальний заклад створює конкурсні та рейтингові списки вступників за 

кожною пропозицією на вступ. 

 

Відповідно до вимог Умов прийому приймальна комісія ВНЗ приймає рішення щодо 

рекомендації до зарахування на навчання на  місця державного замовлення вступників, які 

перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку.  

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця 

державного замовлення.  

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах 

обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. 

Стосовно вступників на основі повної та базової загальної середньої освіти на денну 

форму навчання приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування 

на навчання на місця державного замовлення у три етапи: 2, 5 та 8 серпня. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється 

в день його прийняття не пізніше 12 години. 

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається 

оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ВНЗ. 

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в 

такій послідовності: 

 вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом; 

 вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому; 

 вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 

 учасники міжнародних олімпіад; 

 вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 
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У модулі відкривається таблиця з переліком створених навчальним закладом списків 

рекомендованих за пропозиціями на вступ (з горизонтальним скролінгом (можливістю 

«прокручення» зображення) знизу таблиці). 

 

 

Стовбці таблиці мають наступне значення: 

– № – загальний (унікальний) номер створеного етапу в ЄДЕБО; 

– Дата – дата створення етапу; 

– Етапи – номер  (перший, другий або третій); 

– Структурний підрозділ – структурний підрозділ ВНЗ, до якого відноситься 

пропозиція (важливо для розподілу заяв всередині ВНЗ); 

– Форма – форма навчання; 

– Код напряму, Напрям – для о.к.р. Бакалавр; 

– Код спеціальності, спеціальність – для о.к.р. Молодший спеціаліст, Спеціаліст, 

Магістр; 

– Спеціалізація – за наявності спеціалізації в пропозиції для напрямі (спеціальності); 

– Кваліфікація – кваліфікаційний рівень; 

– ОБ – обсяг державного замовлення відповідно пропозиції; 

– ОЛ – ліцензований обсяг відповідно пропозиції; 

– Б, К – кількість вступників, що будуть рекомендовані для зарахування на бюджет 

(контракт) в обраному етапі за пропозицією; 

– Ц, П – обсяг місць, встановлених у відповідній пропозиції для цільового прийому 

та  зарахування поза конкурсом;  

– ВІ – ознака доступності даних етапу для відображення на сайті vstup.info; 

– ІО – ознака етапу для іноземців. 
 

Навчальним закладом у модулі «Списки рекомендованих» створюються:  

 спочатку етапи рекомендування вступників за відповідними пропозиціями на вступ 

згідно термінів, визначених Умовами та Правилами прийому;  

 потім (в обраному етапі) – рейтинговий список вступників, розподілений на 3 вкладки:  

– вступники за цільовими направленнями; 

– вступники поза конкурсом; 

– вступники за конкурсом. 
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5.7.1. Етапи рекомендування 

Для створення навчальним закладом нового етапу рекомендування вступників за 

відповідною пропозицією на вступ (або редагування даних щодо вже існуючого етапу) 

натисніть : 

 

1) Для початку створення нового списку рекомендованих натисніть , оберіть 

необхідну пропозицію за напрямом (спеціальністю), за необхідністю, з відповідною 

спеціалізацією та натисніть . 

 

2) Для додання даних етапу на робочій панелі вибору етапу натисніть , 

оберіть номер етапу, введіть коментар (за потреби), введіть кількість місць за різними 

категоріями (згідно пропозиції) та натисніть . 

 
ВАЖЛИВО! 

– у поле «Кількість бюджетних місць» вноситься обсяг тільки для учасників 

конкурсного відбору на місця за державним замовленням (тобто обсяг, вказаний у 

пропозиціях на вступ, за мінусом місць за цільовим та позаконкурсним прийомом); 

– у поле «Кількість контрактних місць» – обсяг тільки для учасників конкурсного 

відбору на місця за контрактом (тобто ліцензійний обсяг, вказаний у пропозиціях на 

вступ, за мінусом всіх місць за державним замовленням). 
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На робочій панелі для контролю встановлення обсягів для етапу розміщено інформацію 

щодо обсягів держзамовлення та ліцензованого обсягу, включених до пропозиції на вступ: 

 

Призначення функціональних кнопок на робочій панелі аналогічне описаному вище.  

3) Для створення наступного етапу рекомендування (2-го, 3-го тощо) до пропозиції 

увійдіть до запису існуючого етапу, натисніть  та внесіть кількість місць, на які не 

визначено вступників, що будуть включені до наказу про зарахування. У вікні для етапу 

додається новий запис. Попередній етап після цього стає неактивним. 

 

4) Для іноземців етапи на відповідну пропозицію створюються за необхідності 

видання окремого наказу про зарахування іноземних громадян, без обмеження кількості 

етапів, етап завжди матиме назву «Етап для іноземців». 

Для створення етапу для іноземців оберіть пропозицію в основній таблиці модулю, 

натисніть , у вікні натисніть  та встановіть позначку «Заяви іноземців» й 

кількість місць: 
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У вікні для етапу додається новий запис: 

 

5) Для додаткового зарахування на місця, що є вакантними станом на 10 вересня 

(залишились незаповненими або звільнились після відрахування з навчального закладу осіб, 

які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку), 

створюється етап «Додаткове зарахування». До цього етапу включаються вступники, які раніше 

не пройшли за основним конкурсом на навчання до цього або іншого навчального закладу. 

 

 

5.7.2. Список рекомендованих до зарахування за типами прийому  

Для подальшого опрацювання створеного етапу натисніть . 
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Стовбці таблиці мають наступне значення: 

– № – номер позиції вступника у конкурсному списку (за балом); 

– ПІБ – прізвище, ім’я та по-батькові вступника; 

– Т (тип) – показник вступників, що зараховуються за співбесідою (позначка «С») або 

учасники міжнародних олімпіад (позначка «М») (у списку рекомендованих 

виводяться перед рейтинговим списком осіб, що вступають за конкурсом); 

– ОС – номер особової справи вступника; 

– Бал – конкурсний бал вступника; 

– ПК, ПЧ – показники щодо наявності підстав для позаконкурсного або 

першочергового вступу; 

– Статус – поточний статус заяви; 

– Б, К – показник вступу на бюджетний (контрактний) тип навчання (для статусів 

«Рекомендовано» та «До наказу»); 

– Ц – наявність у вступника цільового направлення;  

– Д – наявність у навчальному закладі оригіналів документів вступника; 

– № заяви – загальний (унікальний) номер заяви в ЄДЕБО. 

 

У вікні «Вибір заяв» рейтинговий список вступників розподілений на 3 вкладки  

(за типами прийому): 

 вступники за цільовими направленнями; 

 вступники поза конкурсом; 

 вступники за конкурсом. 

Заяви вступників-іноземців, яким обрано тип вступу «На загальних підставах», 

відображаються в списках рекомендованих разом із заявами громадян України. 

 

Строки таблиці мають кольорову підказку: 

– в межах обсягу прийому на бюджет (за держзамовленням) – зеленого кольору;  

– в межах обсягу прийому на контракт (решта місць ліцензованого обсягу) – жовтого 

кольору.   
 

Згідно Умов прийому особи з особливими умовами зарахування мають право брати 

участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу у випадках: 

– особи не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом; 

– особи за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, 

але подали сертифікати ЗНО з конкурсних предметів з результатами, не нижчими 

передбачених правилами прийому; 

– особи відносяться до пільгових категорій, зазначених в Умовах прийому, які 

не рекомендовані до зарахування на навчання за окремим конкурсом осіб пільгових категорій.  

Таких осіб в ЄДЕБО переносять до вкладки «Зарахування за конкурсом». 
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Для вступників за цільовим направленням список рекомендованих може бути 

створений як загальний, так і окремо за кожним типом (в тому числі за областями). При 

виборі рейтингового списку вступників за цільовими направленнями кількість місць для 

зарахування встановлюється відповідно до вказаної у пропозиції. 

Наприклад, кількість місць за квотою цільового прийому встановлені за кожним 

типом у модулі «Пропозиції»: 

 

Відображення рейтингового списку вступників, що мають цільові направлення: 

 

 

5.7.3. Редагування списку рекомендованих, зміна статусів заяв  

Список рекомендованих послідовно редагується у кожній з трьох вкладок (за типом 

зарахування): за цільовими направленнями, поза конкурсом, за конкурсом.  

Для вибору всіх записів на сторінці поставте позначку у верхній строчці (з назвами 

стовпців) першого стовпця таблиці. Для вибору окремих записів поставте позначки 

у першому стовбці. 
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На робочій панелі розташовані наступні функціональні кнопки: 

1) РЕКОМЕНДУВАТИ – встановіть позначку «Бюджет» та  натисніть . 

Рекомендування з позначкою «Контракт» здійснюється окремо, після зарахування на 

навчання за державним замовленням.  

 

Статус заяви буде змінено на «Рекомендовано» з позначками в стовбцях «Б» або «К»: 

 

2) ВІДХИЛИТИ – вилучення вступника з переліку (із зазначенням причини): 

 
ВАЖЛИВО! 

У разі помилкового надання статусу «Відхилено» адміністратору навчального 

закладу надано можливість повторно встановлювати заяві статус «Допущено». Після 

оновлення дані вступника знов з’являться в етапі. 

3) ДО НАКАЗУ – встановлення статусу після подання вступником оригіналів 

документів та прийняття рішення про його включення до наказу про зарахування. При 

встановленні статусу «До наказу» особа у наступному етапі не з’являється (але буде 

включена до наказу): 
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4) АНУЛЮВАТИ – відміна статусу щодо рекомендування до зарахування у разі 

невиконання визначених умов ( повторно встановлюється статус «Допущено»).  

 

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця 

державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб. Разом з тим, ця особа знов з’явиться у наступному етапі.  

Рекомендація: Для зручності подальшої роботи зі списком можливе встановлення статусу 

«Відхилено» із зазначенням причини «Не подано оригінали документів» (у разі необхідності 

адміністратор навчального закладу може повторно встановити заяві статус «Допущено»). 

5) ПЕРЕНЕСТИ – перенесення заяви до вкладки з іншим типом вступу.  

Наприклад:  

 окремі вступники не увійшли за балами до кількості осіб, що визначені для 

зарахування поза конкурсом. Вони мають право приймати участь у конкурсі на загальних 

підставах; 

 не всі вступники, що були визначені для зарахування поза конкурсом, принесли 

оригінали документів у визначений термін. Вступники, перенесені у п.1 для участі у конкурсі 

на загальних підставах, можуть бути повернуті до списку для зарахування поза 

конкурсом: 

 

Після перенесення у вкладці, до якої перенесено запис натисніть . 

6) Параметри етапу – зміна внесених раніше кількісних даних етапу; 

7) Друк – друк списку рекомендованих (за алфавітом). Для зручності друку 

пропонуємо зберегти список у файл (наприклад, файл формату *.pdf , для редагування – в *.xls).  

Такий же список виводиться на друк й з основного вікна модулю (зі списком етапів).  

  

8) Хls – збереження даних таблиці з обраної вкладки у форматі *.xls для подальшого 

редагування. 
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5.7.4. Інші функції щодо списку рекомендованих 

У модулі навчальному закладу надано можливість управління відображенням 

статусів заяв вступників на сайті vstup.info (Інформаційна система «КОНКУРС»).  

Під час попереднього створення та підготовки списків рекомендованих навчальному 

закладу доцільно встановити для обраного етапу значення «Не відображати статус на 

vstup.info». Функція працює наступним чином: 

 Якщо формування етапу ще не завершено та дані не повинні бути відображені на 

сайті  vstup.info, оберіть запис щодо одного або декількох етапів (встановіть позначку ) та 

натисніть  – «Не відображати статус на vstup.info (для всіх вибраних)». 

 

 Для відображення інформації щодо створеного етапу (статусів, які встановлені 

заявам вступників) на сайті vstup.info встановіть позначку  та натисніть  – 

«Відображати статус на vstup.info (для всіх вибраних)». Встановлене значення 

відображається у стовбці «ВІ»: 
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 Значення для одного запису (етапу) також можна встановити у вікні «Вибір етапу»: 

 

 Зверніть увагу! За замовчуванням всім етапам встановлено статус «Відображати 

статус на vstup.info». 
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5.8.  Накази про зарахування 

У модулі навчальний заклад створює накази про зарахування на навчання до нього, 

після чого завантажує інформацію на верифікацію.  

 

Згідно вимог наказу МОН щодо форми наказу про зарахування на навчання до ВНЗ 

(видається щорічно, у 2013 р. – № 1044 від 26.07.2013 р.) наказ про зарахування та додатки 

до нього формуються виключно в ЄДЕБО в автоматичному режимі на підставі даних, 

внесених до ЄДЕБО вищим навчальним закладом. 

Інструкцію щодо формування наказу про зарахування абітурієнтів до вищого 

навчального закладу та додатку до наказу (згідно до вимог згаданого наказу) розміщено на 

сайті ДП «Інфоресурс». 

Згідно вимог Умов прийому до ВНЗ зарахування вступників на основі базової та 

повної загальної середньої освіти на денну форму навчання здійснюється: 

– за державним замовленням – не пізніше 15.00 11 серпня; 

– за кошти фізичних (юридичних) осіб (за умови виконання державного замовлення 

відповідного напряму (спеціальності), – не пізніше 18 серпня. 

Відповідно створюються окремі накази про зарахування за державним замовленням 

та за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

Строки зарахування вступників, які вступають на навчання за о.к.р. спеціаліст, 

магістр (на основі базової або повної вищої освіти), а також зі скороченими термінами 

навчання, зазначаються у правилах прийому до ВНЗ. 

Накази про зарахування на навчання видаються керівником ВНЗ на підставі рішення 

приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і 

веб-сайті ВНЗ у вигляді списку зарахованих. 

Після підписання наказу про зарахування статус заяви на вступ «До наказу» є 

кінцевим та залишається незмінним. Особа переходить з категорії «Абітурієнт» до категорії 

«Студент». 
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Якщо наказ про зарахування підписано, але отримано письмову заяву вступника 

щодо його небажання навчатися у навчальному закладі, видається наказ про відрахування 

вказаного студента (додається до наказу про зарахування у паперовому вигляді, що 

надсилається до МОН). При цьому статус його заяви на вступ не змінюється.  

Внесення до ЄДЕБО інформації щодо студентів (відрахування, переведення тощо) 

здійснюється у модулі «Навчальний процес». 

Додаткове зарахування вступників на місця, що звільнились, здійснюється за 

окремими наказами.  

Основна таблиця модулю має наступний вигляд (приклад): 

 

 

Стовбці таблиці мають наступне значення: 

– № – загальний номер створеного наказу в ЄДЕБО; 

– В – стан: верифікований –  , ні – ; 

– З – стан наказу в ЄДЕБО. Позначка  – наказ затверджено (закритий для 

редагування та видалення), особи у наказі зі статусу «Абітурієнт» переведені в 

статус «Студент»; 

– Номер, Дата – номер та дата, надані навчальним закладом створеному наказу; 

– Навч. рік – навчальний рік, в який зараховуються студенти; 

– Дата зарах. – дата зарахування (початку навчання), зазвичай – 1 вересня; 

– С – кількість сторінок у завантаженій на верифікацію сканкопії наказу з додатком;  

– Коментар – довідкова інформація навчального закладу до наказу (за необхідності); 

– Статус вериф. – статус верифікації документу;  

– К – курс, на який здійснюється зарахування; 

– Структурний підрозділ – структурний підрозділ ВНЗ, до якого відноситься пропозиція; 

– Освітньо-кваліфікаційний рівень – ОКР навчання згідно пропозиції; 

– Форма навч. – форма навчання (денна, заочна тощо); 

– Форма фін. – фінансування за державним замовленням або за кошти фізичних 

(юридичних) осіб; 

– № прот., Дата рішення – дані щодо № протоколу та дати рішення приймальної 

комісії; 

– Тип – студент (слухач тощо); 

– ПІБ спеціаліста – користувач ВНЗ (спеціаліст служби підтримки), який встановив 

статус. 
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5.8.1. Створення наказу про зарахування 

Для створення нового наказу на зарахування оберіть на робочій панелі . 

Внесіть всі необхідні дані, що пропонуються у «випадаючих» списках, та натисніть . 

До наказу будуть включені вступники у статусі «До наказу», які відповідають встановленим 

параметрам та не були включені до попередніх наказів.  

 

1) № наказу – номер, встановлений у навчальному закладі. Дата та № наказу 

вносяться обов’язково. За необхідності, ці дані можна внести до бази після його підписання 

керівником навчального закладу. 

2) Поля «Структурний підрозділ» та «Кваліфікаційний рівень» заповнюються 

навчальним закладом за потреби. Якщо поля не будуть заповнені наказ про зарахування 

буде створений за всіма структурними підрозділами та (або) кваліфікаційними рівнями 

(з однаковими іншими параметрами), за якими у списках рекомендованих є вступники у 

статусі «До наказу», які ще не були включені до попередніх наказів. 

3) За кожною пропозицією, що відповідає параметрам створеного наказу, формується 

окремий додаток. Вступники у додатках розташовані за алфавітом.    

ВАЖЛИВО!  

Наказ на зарахування створюється без деталізації за спеціалізаціями у межах 

напряму (спеціальності). До нього включаються всі вступники, які за визначеними 

параметрами наказу мають статус «До наказу».  

До наступного наказу за тими ж визначеними параметрами вступники, що вже були 

включені до попередніх наказів, не включаються (тобто для однієї пропозиції, за 

необхідності, можливе формування декількох  наказів (наприклад, зарахування вступників, які 

надали оригінали документів, за етапами рекомендування).  

Для зміни окремих параметрів наказу натисніть . 



           Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 5       89 

 

5.8.2. Перегляд переліку вступників в наказі та редагування даних 

Для перегляду переліку вступників, включених до наказу, його експорту у форматі 

*.xls, внесення уточнень до окремих даних натисніть . 

 

1) В наказі є можливість вказати групи, в яких навчатимуться студенти, щоб у модулі 

«Студенти» повторно їх не розподіляти.    

 

2) У разі помилки при виборі курсу зарахування є можливість змінити курс для 

визначених осіб, у тому числі у верифікованому наказі. Для змін у верифікованих наказах 

спочатку отримайте доступ для внесення змін, направивши звернення до служби підтримки.  

Після отримання доступу поставте позначки проти вступників та натисніть .  

У новому вікні оберіть правильний курс та натисніть :  

 

При цьому уважно перевірте історію навчання цих студентів, тому що подальші зміни 

автоматично не здійснюються. Також необхідно змінити групу навчання для студентів, що 

вже розподілені (після зміни курсу у модулі «Студенти» створюється новий запис). 
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3) Для анулювання запису про зарахування студента, що помилково (з помилкою) 

включений до наказу про зарахування на навчання, що вже затверджений та верифікований, 

необхідно виконати наступні дії:  

 спочатку створіть наказ про скасування навчання студента у навчальному закладі 

(модуль «Накази по студентах»); 

 у вікні з переліком вступників позначте записи осіб, зарахування яких потрібно 

анулювати, натисніть , встановіть параметри дії та натисніть : 

 

Дата анулювання повинна дорівнювати даті зарахування. 

У полі «Коментар» обов’язково вказується причина анулювання.  

 Встановленим порядком завантажте наказ про скасування навчання на 

верифікацію (у модулі «Накази по студентах»). Після верифікації наказу зарахування 

студента буде анульовано (неактивним). 

 За необхідності в подальшому створюється нова заява вступника. 

 Скасувати зарахування студента можна також у модулі «Студенти». 

 

4) Для зміни року державного замовлення студентам-«бюджетникам» оберіть наказ, 

натисніть , позначте необхідних вступників  та натисніть 

. У вікні, що відкриється, оберіть рік та натисніть :   

 

Значення року держзамовлення буде змінено: 

 

Змінити рік державного замовлення можна також у модулі «Студенти». 
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5.8.3. Додаткові функції для роботи з наказами про зарахування 

На робочій панелі натисніть  та оберіть одну з функцій: 

 

1) Затвердити 

Затвердження робить наказ закритим для редагування та видалення в ЄДЕБО. 

Затвердження з наказів про зарахування зняти неможливо. 

Статус автоматично встановлюється після успішної верифікації наказу (рекомендований 

порядок). 

Для встановлення статусу раніше (вручну після перевірки даних, включених до наказу, та 

його підписання керівником) оберіть функцію затвердження, встановіть дату початку навчання 

та натисніть .  

Навчальний рік зарахування можна змінити при редагуванні даних наказу до його 

верифікації. 

Особи, включені до наказу про зарахування, знаходяться в статусі «Абітурієнт». Після 

затвердження наказу вони переводяться в статус «Студент»: 
 

 

У строчці затвердженого наказу про зарахування встановлюється позначка .  

2) Змінити дату 

Для зміни у верифікованих наказах дати зарахування вступників, що була внесена з 

помилкою, необхідно направити офіційний лист до служби підтримки з описом проблеми 

та зазначенням номеру та дати наказу (у модулі «Звернення»). 
 

 

5.8.4. Друк наказу про зарахування та додатків до нього  

Функція друку має дві складові: 

 Друк наказу:  

 Друк наказу з «шапкою» (з назвою ВНЗ);  

 Друк наказу «без шапки» (без назви ВНЗ – на офіційному бланку);  

 Друк додатку.  
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Перегляньте та роздрукуйте документи, за потреби – збережіть у файл формату *.pdf тощо.  

 

За кожною пропозицією формується окремий додаток до наказу.  

 

У разі внесення змін до наказу (або додатку) інформація автоматично оновлюється при 

повторному направленні документів на друк.  

Винятком є необхідність додання осіб до списку вступників – наказ необхідно 

видалити та сформувати заново.  

Зверніть увагу на обов’язкову наявність у додатку «Кодів особливих умов вступу» 

для о.к.р. молодший спеціаліст та бакалавр. 
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5.8.5. Верифікація наказу про зарахування 

Сформований наказ з додатками до нього підлягає верифікації (перевірці на 

достовірність та відповідність змісту). Передача даних здійснюється шляхом завантаження 

завірених сканкопій документів до ЄДЕБО. 

До сканкопії наказу про зарахування та додатків до нього, що потребують 

верифікації, визначені наступні вимоги: 

– документи мають відповідати чинному законодавству України; 

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

– дотримання стандартизованої форми документів (згідно наказу МОН № 1044 від 

26.07.2013 р. та правил документообігу в автоматичному режимі); 

– документи підписані керівником навчального закладу (або особою, яка його 

офіційно заміщує) згідно Правил прийому до ВНЗ та правил документообігу; 

– у наказі обов’язкова наявність гербової печатки; 

– документи завантажувати в горизонтальному розвороті (накази – в книжковій 

орієнтації, додатки – в альбомній орієнтації); 

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

– сканкопії документів мають бути якісними та чіткими. 
 

Проходження верифікації наказом про зарахування складається з наступних 

етапів: 

 завантаження до ЄДЕБО завіреної сканкопії наказу з додатками (наказ створений та 

роздрукований в ЄДЕБО, підписаний керівником ВНЗ, статус «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 з додатками 

Оберіть у таблиці потрібний наказ, натисніть на робочій панелі  та для 

завантаження сканкопій документів (наказу про зарахування та додатків до нього) – :  

 

ВАЖЛИВО! 

Завантажувати на верифікацію потрібно тільки ті документи, що відносяться саме 

до цього наказу.  
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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: 

 

– для видалення помилково доданих файлів натисніть «Видалити»: 

 

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

завантаження, – : 

 

– показники наявності завантаженого документу відображені у стовбцях «С» 

(кількість сторінок) та «Статус вериф.» (гіперпосилання для перегляду документу): 
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2) Верифікація наказу 

Після завантаження наказу з додатками 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: 
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У вікні «Перегляд документу» можливо: 

– переглянути завантажений документ по сторінках; 

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

– повернутись до модуля «Накази», натиснувши «Повернутись до …»; 

 – 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 встановлення статусу «Не верифіковано». 

 

Типові помилки у завантажених на верифікацію документах, за наявності яких 

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

повторного завантаження документу): 

– завантажено неякісну сканкопію документу; 

– дата та номер наказу не відповідає вказаним у додатку (або їх не вказано взагалі); 

– кількість сторінок додатків не відповідає вказаним у наказі (або їх не вказано 

взагалі). (особливість друку – іноді формуються пусті сторінки. У цьому разі 

друкувати, вказувати у наказі та завантажувати на верифікацію тільки непусті 

сторінки додатків); 

– кількість осіб у завантаженому додатку не відповідає кількості осіб у додатку, 

сформованому в ЄДЕБО; 

– порушено порядок додатків; 

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

функція повороту). 
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Після успішної верифікації (встановлено статус «Верифіковано») для наказу з 

додатком автоматично встановлюється заборона його редагування та знищення – позначка 

 («Затверджено»).  

При цьому, для осіб, включених до наказу, змінюється статус з «Абітурієнт» на 

«Студент». Всі дії зі студентами відображаються у розділі «Навчальний процес».   

 

Для зручності роботи з наказами на початку таблиці (у лівій частині) передбачені 

позначки щодо стану наказу: В – статус «Верифіковано» (  – так,  – ні). 
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5.9.  Накази на виключення 

Після видання наказів про зарахування на навчання до навчального закладу в окремих 

наказах виявляються вступники, включені помилково, з порушенням вимог нормативних 

документів або з інших причин.  

З метою вирішення цих проблемних питань в ЄДЕБО передбачено формування наказів 

на виключення вступників (студентів) з наказів про зарахування на навчання. 

 

Виключити з наказу про зарахування можливо:  

1) вступника – наказ про зарахування у статусі «Новий»; 

2) студента – наказ про зарахування у статусі «Верифіковано». Функція 

використовується на заміну скасування навчання студента зі статусом 

«Зараховано». Навчанню студента встановлюється статус «Скасовано». 

Причини виключення наступні: 

 особа забрала документи до моменту початку занять (обов’язково вказується 

дата, коли особі повернено документи); 

 особу включено до наказу без наявності оригіналів документів; 

 особу включено до наказу за старим ПІБ; 

 особу помилково включено до наказу на зарахування; 

 особа вже навчається на денній формі (одночасне навчання не дозволяється). 

Інформація з переліком наказів на виключення відображається у таблиці (приклад):   
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Порядок виключення особи з наказу про зарахування: 

1) у модулі «Накази на виключення» створіть відповідний наказ цього типу; 

2) у модулі «Накази на зарахування» додайте особу до наказу на виключення; 

3) у модулі «Накази на виключення» завантажте сканкопію підписаного та 

завіреного наказу на виключення. Після верифікації наказу на виключення 

буде можливим верифікувати наказ про зарахування вступників. При цьому 

вступники, які виключені з наказу, не отримають статус студента. 

 

 Модуль «Накази на зарахування»:  

Для додання особи до наказу на виключення оберіть потрібний наказ та натисніть на 

робочій панелі : 

 

У вікні з переліком вступників, включених до наказу про зарахування, позначте  

тих, яких потрібно виключити та натисніть : 

 

У вікні пошуку оберіть потрібний наказ на виключення (наказ створюється 

попередньо), причину та натисніть : 
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При виборі причини «Вступник забрав документи до моменту початку занять» 

також вкажіть дату, коли особі повернено документи. 

 

 

 Модуль «Накази на виключення»:  

Для створення наказу на виключення натисніть на робочій панелі : 

 

Внесіть дані наказу та натисніть : 

 

У вікні пошуку оберіть наказ про зарахування, з якого будуть виключені вступники, 

та натисніть : 
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Для перегляду та редагування переліку вступників, включених до наказу на 

виключення, натисніть на робочій панелі  : 

 

Виключення активується після верифікації наказу. Завантажте сканкопію підписаного 

та завіреного наказу на виключення на верифікацію встановленим порядком. 
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5.10.  Довузівська підготовка 

До підрозділу «Довузівська підготовка» включено модулі, до яких вноситься 

інформація щодо курсів підготовки до вступу, що проводяться у навчальному закладі: 

 Факультет довузівської підготовки;  

 Відомості ДП (щодо підготовчих курсів громадян України); 

 Відомості ДП іноземних громадян. 

5.10.1. Факультет довузівської підготовки  

У модулі, за наявності у навчальному закладі курсів підготовки до вступу 

(факультету довузівської підготовки), необхідно внести їх назву та наповнити відповідною 

інформацією.  

 

Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 р. №1510  

(зі змінами) (далі – Умови прийому) за результатами проходження підготовчих курсів 

(відвідування факультету довузівської підготовки) вступникам можуть нараховуватись 

додаткові бали до конкурсного балу (за пунктами 6, 7 розділу  XIII: за результатами 

підсумкової атестації при вступі до цього самого ВНЗ для навчання на природничо-

математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) згідно з 

переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у 

додатку 5 до Умов, на основі повної ЗСО нараховується до 20 балів, на основі базової ЗСО – 

до 2 балів. 

При цьому право надання додаткових балів є у тих ВНЗ, які мають ліцензію на 

здійснення підготовки до вступу до ВНЗ, обсяг навчальних годин курсів складає не менше 

150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. 

Інформація щодо курсів підготовки до вступу відображається у таблиці (приклад):   
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Оберіть поточну «Вступну кампанію». Для додання підготовчих курсів натисніть  

, у вікні введіть назву курсів та натисніть  для збереження інформації:  

 

Створені записи можна лише видаляти. 

 

5.10.2. Відомості ДП (щодо підготовчих курсів громадян України) 

Модуль створено для внесення до особистої картки вступника інформації щодо 

результатів проходження підготовчих курсів (відвідування факультету довузівської підготовки) 

для надання при вступі до цього ВНЗ додаткових балів за проходження підготовки. За 

відсутності в Єдиній базі особистої картки вступника, її необхідно створити. 

 

Інформація щодо відомості відображається у таблиці (приклад):   

 

1) Для формування списку вступників, які навчались на підготовчих курсах натисніть  

 та  заповніть поля: 

 вступна кампанія, до якої відноситься відомість; 

 факультет довузівської підготовки (зі створених у попередньому модулі); 

 назва (номер) відомості; 

 предмети, які вивчались на курсах. 
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Додайте до відомості осіб, які навчались на підготовчих курсах:  

 натисніть  та у вікні пошуку знайдіть особу (за ПІБ або номером документа);  

 оберіть позначкою потрібну особу та натисніть ; 

 у разі відсутності в Єдиній базі особистої картки вступника (студента) 

необхідно спочатку створити картку за допомогою «Повної форми додання фізичної 

особи» (порядок заповнення форми – у підпункті 5.4.3 пункту 5.4 «Заяви вступників»).  

 

– кожній особі зазначте додатковий бал для вступу, отриманий за результатами 

підсумкової атестації, серію, номер «Сертифікату про закінчення факультету 

довузівської підготовки» та натисніть . Дані особам можна додавати також в 

режимі редагування відомості. 

 

Інформацію буде збережено в особовій картці вступника у розділі «Абітурієнт» 

(вкладка «ФДП»).  
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Створені відомості відображаються у таблиці: 

 

2) Для перегляду та друку зведеної відомості зі списком включених до неї осіб 

натисніть : 

 

 3) Завантаження відомості на верифікацію є необов’язковим, здійснюється 

навчальним закладом за потребою (порядок додання документу на верифікацію – у 

підпункті 5.9.5 пункту 5.9 «Накази про зарахування»).  

4) Для пошуку особи в створених документах (в обраному навчальному році) натисніть 

, у наступному вікні оберіть параметр, за яким буде проводитись пошук, введіть його 

значення та натисніть . У таблиці буде виведено відомості, до яких включено 

особу, за обраним параметром пошуку: 

 

Для виходу з режиму пошуку особи знов натисніть . 
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5.10.3. Відомості ДП іноземних громадян 

У модуль вноситься інформація щодо навчання на підготовчому відділенні 

навчального закладу іноземних громадян та осіб без громадянства. Дані вносяться згідно 

вимог частини 2 пункту 6 Порядку організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом МОН від 01.11.2013 року 

№2004/24536, де зазначено, що підставою для зарахування (відрахування) іноземця на (до) 

підготовчий (ого) факультет (відділення) є наказ про зарахування (відрахування), який в 

електронній формі занесений до Єдиної бази. 

 

Інформація щодо відомості відображається у таблиці (приклад):   

 

Для створення нового запису з послідуючим формуванням списку іноземних 

громадян та осіб без громадянства, які навчаються на підготовчому відділенні, натисніть 

. У таблиці з’явиться запис з пустим списком.  

1) На робочій панелі модулю натисніть  та у вікні «Іноземці документа», 

що відкриється, додайте іноземних громадян, натиснувши : 
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Заповніть поля у вікні «Додати іноземця» та натисніть : 

 натисніть  та у вікні пошуку знайдіть особу (за ПІБ або номером документа): 

 

 оберіть позначкою потрібну особу та натисніть ; 

 у разі відсутності в Єдиній базі особистої картки вступника (студента) 

необхідно спочатку створити картку за допомогою «Повної форми додання фізичної 

особи» (порядок заповнення форми – у підпункті 5.4.3 пункту 5.4 «Заяви вступників»); 

 у полі «Дата закінчення» внесіть дату, до якої дійсне запрошення. 

 

Повторіть дії для додання всіх осіб до списку. Особам, які додані до списку, одразу 

встановлюється статус «Прийнято».  

 

2) Після завершення курсів особам списку необхідно змінити статус та встановити 

«Закінчив» або «Не закінчив». Для цього позначте потрібних осіб та натисніть 

: 
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3) Для редагування даних оберіть особу у списку та натисніть . 

Редагування полів доступно лише у статусі «Прийнято».  

4) Для перегляду та друку зведеної відомості зі списком включених до неї осіб 

натисніть : 

 

5) Для пошуку особи в створених документах (в обраному періоді дат) натисніть 

, у наступному вікні оберіть параметр, за яким буде проводитись пошук, введіть його 

значення та натисніть :  

 

У таблиці буде виведено запис, до якого включено особу пошуку. 

Для виходу з режиму пошуку особи знов натисніть . 
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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.  
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