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 інформацію, що міститься в ЄДЕБО, щодо:
1) здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти –
з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року
(вноситься закладами освіти);
2) документів про здобуту вищу, фахову передвищу та професійну
(професійно-технічну) освіту, які отримані з червня 2015 року
(з Реєстру документів про освіту);
3) документів 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 (професійнотехнічної) 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 інформації особа формує на веб-сайті ЄДЕБО запит щодо
інформації про себе. Підтвердження особи здійснюється накладанням власного
КЕП.
За цим електронним запитом формується та надається запитувачу Виписка
з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо фізичної особи.
Виписка формується на сайті у вигляді файлу формату 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 у КЕП та у картці фізичної особи.
У ВИПИСЦІ міститься інформація про:
 діючі документи про освіту;
 діючі студентські/учнівські квитки;
 навчання у закладах освіти.

Порядок подання запиту на отримання виписки:
1) Заповніть (оберіть) дані для зчитування особистого ключа КЕП та
натисніть «Зчитати».

За даними, що містяться у КЕП, у формі автоматично заповнюються поля:
• Прізвище
• Ім’я
• По батькові (не заповнюється тільки у разі його відсутності у паспорті)
Якщо на час здобуття освіти було інше ПІБ (наприклад, прізвище), вкажіть його.
Натисніть «Надіслати запит».

2) Виписка формується у файл формату PDF (умови формування вказані
вище).

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 РНОКПП та
документа про освіту до закладу освіти, який видав документ, або до
ДП «Інфоресурс» за електронною адресою: check-person@ inforesurs.gov.ua.
На цю ж адресу можна направляти коментарі та зауваження щодо роботи
сервісу.

