
ВИПИСКА 

по електронному запиту на інформацію, що міститься в ЄДЕБО,  

про фізичну особу та її документи про освіту 

Відповідно до вимог Положення про Єдину державну електронну базу з 

питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

08 червня 2018 року № 620, фізична особа повинна мати повний доступ до всієї 

інформації про себе, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО).  

З метою виконання вказаної вимоги реалізовано сервіс, за допомогою якого 

можливо отримати ВИПИСКУ з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо:  

 діючих документів про освіту;  

 діючих студентських/учнівських квитків; 

 навчання у закладах освіти. 

В ЄДЕБО наявна вказана інформація про:  

1) здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти –  

з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року (вноситься 

закладами освіти);  

2) документи про здобуту вищу, фахову передвищу та професійну 

(професійно-технічну) освіту, які отримані з червня 2015 року (з Реєстру 

документів про освіту);  

3) документи про здобуту вищу, професійно-технічну та загальну середню 

освіту, які отримані з 2000 року, якщо на їх підставі здійснювався вступ на 

навчання для здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти – 

з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року (з Реєстру 

документів про освіту). 

Зверніть увагу! Інформація щодо здобуття освіти за кошти державного 

бюджету у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої 

освіти) в ЄДЕБО не міститься.  

Для отримання виписки з інформацією про себе особа формує на веб-сайті 

ЄДЕБО запит. 
 

Порядок отримання виписки: 

1. Зчитування особистого електронного ключа особи запитувача – 

здійснюється за допомогою власного КЕП або через «Дія.Підпис».  

2. Подання запитувачем електронного запиту з накладеним КЕП.    

3. Отримання виписки з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо 

фізичної особи (файл у форматі PDF). 

Зверніть увагу! У випадку відсутності в ЄДЕБО картки фізичної особи або 

РНОКПП у наявній картці буде сформовано порожню виписку. 



Виписка з інформацією формується у разі успішного співставлення ПІБ та 

РНОКПП, вказаних в електронному запиті з накладеним КЕП та у картці 

фізичної особи.  

 

1. Оберіть спосіб зчитування електронного ключа:  

– за допомогою власного кваліфікованого електронного підпису (відповідно 

до типу носія ключа: файловий, токен, хмарний, Mobile ID) 

– за допомогою «Дія.Підпис» 

 

 

1.1. Електронний ключ: Файловий носій 

Файловий носій – це спеціальний файл, який містить ваш особистий ключ. 

 

 



Для того, щоб скористатися файловим носієм: 

1) оберіть зі списку надавача електронних довірчих послуг – суб’єкта, до 

якого ви зверталися для отримання електронного підпису (можливе також 

автоматичне визначення) 

2) перетягніть файл ключа або завантажте його зі свого носія 

3) вкажіть пароль доступу до особистого ключа у відповідному полі 

 

4) після заповнення полів натисніть «Зчитати» 

 

 

 



1.2. Електронний ключ: Токен 

Токен - це спеціальний апаратно-програмний пристрій, який захищає 

особисті ключі від копіювання чи зміни зловмисниками. Виконаний у вигляді USB-

пристрою або у формі смарт-картки. Прикладами токенів є пристрої Алмаз-1К, 

Кристал-1, Автор Secure Token 337K, Автор Secure Token 338S тощо. 

Для того, щоб скористатись токеном: 

1) підключіть ваш токен через USB-порт (якщо у вас токен у формі USB-

пристрою) або скористайтеся спеціальним зчитувачем інформації (якщо у вас 

токен у формі смарт-картки) 

2) оберіть зі списку свого надавача електронних довірчих послуг – 

суб’єкта, до якого ви зверталися для отримання електронного підпису 

3) оберіть зі списку носій особистого ключа 

4) вкажіть пароль доступу до особистого ключа у відповідному полі 

5) натисніть «Зчитати» 

 

 

1.3. Електронний ключ: Хмарний підпис 

Хмарний підпис – якщо ваш особистий ключ зберігається за допомогою 

стороннього сервісу (зберігання у захищеному хмарному сховищі), то для 

зчитування ключа необхідно обрати свого надавача зі списку та пройти 

авторизацію у його системі. 

 



 

1.4. Електронний ключ: MobileID 

MobileID – послуга електронної ідентифікації та кваліфікованого електронного 

підпису, яку надає оператор мобільного зв’язку. 

Для підписання за допомогою MobileID: 

1) оберіть у переліку вашого мобільного оператора 

2) введіть ваш номер мобільного телефону 

3) підтвердіть вхід або підпис за допомогою пін-коду, який ви створили при 

підключенні послуги 

 

 

1.5. Електронний ключ: Дія.Підпис 

Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис, який ви можете 

використовувати для підписання документів у застосунку Дія та онлайн. 

Для підписання за допомогою Дія.Підпис: 

1) перевірте на мобільному пристрої в додатку «Дія» чи активовано 

«Дія.Підпис» 

 

 

 

 

 

 



2) Зчитайте QR-код, що з’явиться на екрані, та здійсніть підписання 

 

 

2. Подання запитувачем електронного запиту  

Після зчитування ключа сформуйте запит на отримання Виписки з 

інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо фізичної особи. Для цього: 

1) у вікні, що відобразиться введіть ваше ПІБ  

 

2) натисніть кнопку «Надіслати запит» 

 

3. Отримання виписки з інформацією  

У результаті опрацювання запиту автоматично формується Виписка (у файл 

формату PDF з назвою «Vypyska.pdf»), що містить наявну в ЄДЕБО інформацію 

про навчання особи та документи про здобуту нею освіту. 



 

Зверніть увагу! Якщо у виписці не відображено документ про освіту, але він 

підтверджується при перевірці через сервіс, розміщений за посиланням 

https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/, зверніться з копіями паспорта, РНОКПП 

та документа про освіту до закладу освіти, який видав документ, або до 

ДП «Інфоресурс» за електронною адресою: check-person@ inforesurs.gov.ua. 

          У разі відсутності даних (серії та номера) документа про освіту та/або 

його сканкопії, надішліть заяву до ДП «Інфоресурс» за встановленим зразком.  

          Детальна інформація в блоці «Отримання інформації про документ про 

загальну середню освіту особами, які не знають серію та номер документа про 

освіту, в умовах воєнного стану» за посиланням: 

https://www.inforesurs.gov.ua/appeals/personal-data/ 

На цю ж адресу можна направляти коментарі та зауваження щодо роботи 

сервісу. 
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