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Керівникам закладів вищої та 

фахової передвищої освіти 

 

Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної освіти), що 

здійснюють набір за рівнем 

фахового молодшого бакалавра 

 
Щодо завершення вступної кампанії  

2020 року 
 

Шановні колеги! 

У зв’язку з завершенням термінів вступної кампанії 2020 року 

Міністерство освіти і науки України наголошує на необхідності здійснення 

ретельної перевірки внесених до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО) відомостей про здобувачів вищої та фахової передвищої 

освіти, зарахованих у 2020 році. 

Нагадуємо, що усі дійсні накази про зарахування, сформовані в ЄДЕБО, 

повинні бути підписані визначеними кваліфікованими електронними цифровими 

підписами (відповідальної особи, керівника та печатки закладу освіти). Після 

цього усім зарахованим особам необхідно обов’язково сформувати картки 

здобувачів для переведення їх в ЄДЕБО з категорії «Вступник» до категорії 

«Здобувач освіти». 

Пропонуємо до 11 грудня 2020 року провести перевірку контингенту 

студентів, зарахованих у 2020 році, у розділі ЄДЕБО «Здобувачі освіти». У разі 

виявлення розбіжностей, для їх виправлення, необхідно терміново звернутися до 

Міністерства освіти і науки України з відповідним зверненням (через розділ 

ЄДЕБО «Звернення») з наданням детальних пояснень щодо причин, через які 

картки здобувачів не були створені. 
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Звертаємо увагу, що після 11 грудня 2020 року внесення в ЄДЕБО змін до 

даних вступної кампанії 2020 року буде неможливим. 

Доступ до розділу «Вступна кампанія-2020» буде закритий з 11 грудня 

2020 року. Зарахування іноземних громадян в період з 11 по 15 грудня 2020 року, 

у терміни, передбачені Правилами прийому, проводитиметься без відображення 

даних в ЄДЕБО (починаючи з прийому заяв на вступ у паперовому вигляді та 

закінчуючи формуванням наказів про зарахування на навчання). Для внесення до 

ЄДЕБО даних осіб, зарахованих на навчання у цей період необхідно у модулі 

«Звернення» надіслати звернення до МОН з типом «[Здобувачі освіти] Запит на 

створення картки здобувача» для отримання дозволу для створення карток 

здобувачів, із завантаженням до звернення сканкопій заяв вступників та наказу 

про зарахування. Нагадуємо, що звернення потрібно направити протягом п`яти 

робочих днів з дати наказу про зарахування. Порядок створення звернення 

наведений у розділі 8 Керівництва користувача ЄДЕБО «Звернення», 

розміщеному на сайті ДП «Інфоресурс» 

https://www.inforesurs.gov.ua/edebo/instructions/ . 

Принагідно нагадуємо, що відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Порядку 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі 

до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06 квітня 2020  

№ 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за 

№ 501/34784 у разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно 

статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)», вимог Умов прийому, рішення про рекомендування 

його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої (фахової 

передвищої) освіти та статус електронної заяви змінюється на статус 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)». Зазначене стосується і статусів заяв вступників на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Пропонуємо здійснити 
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перевірку статусів заяв вступників та, за необхідності, здійснити необхідні дії 

для зміни статусів. 

Інформуємо, що доступ в ЄДЕБО до вступної кампанії 2021 року буде 

відкрито після завершення вступної кампанії 2020 року.  

Про порядок та кінцеві терміни внесення до ЄДЕБО конкурсних 

пропозицій до вступної кампанії 2021 року заклади освіти буде поінформовано 

додатково. 

 

 

З повагою 

Генеральний директор Олег ШАРОВ 
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