


 

Система менеджменту якості 
Положення про використання 

єдиної державної електронної 
бази данних з питань освіти 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ 

02.01-10-2016 

Сторінка 2 з 11 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРОБКУ 

 

Керівник навчального відділу  

 

 

 

УЗГОДЖЕНО 

 

Посада Прізвище, ім’я, по-батькові Підпис Дата 
Перший 

проректор 

   

Уповноважений 

представник 

керівництва з 
якості 

   

Юрисконсульт    

 

 

РІВЕНЬ ДОКУМЕНТА – 2 

ПЛАНОВИЙ ТЕРМІН МІЖ РЕВІЗІЯМИ – 1 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний примірник 



 

Система менеджменту якості 
Положення про використання 

єдиної державної електронної 
бази данних з питань освіти 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ 

02.01-10-2016 

Сторінка 3 з 11 

 

 

Зміст 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 4 

3 РОБОТА З ПРОГРАМНИМ КОМПЛЕКСОМ ЄДЕБО 5 

4 ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 9 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджменту якості 
Положення про використання 

єдиної державної електронної 
бази данних з питань освіти 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ 

02.01-10-2016 

Сторінка 4 з 11 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, Постанови КМУ «Про створення 

єдиної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. №752, Постанови КМУ 

«Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в 

галузі освіти» від  5.07.2004 р. № 841. 

1.2. Цим Положенням регулюється функціонування програмного комплексу 

«Єдина державна електронна база з питань освіти» (далі – ПК ЄДЕБО) в рамках 

діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського (далі - Університет). 

1.3. Дані ЄДЕБО використовуються в Університеті під час виготовлення 

документів про освіту державного зразка; документів про вчені звання та наукові 
ступені; ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію; 

студентських квитків; для отримання відомостей інформаційного характеру та 

обробки статистичних даних в інтересах Університету для здійснення контролю та 

прийняття управлінських рішень. 

1.4. Власником (утримувачем) ЄДЕБО є Міністерство освіти і науки (далі – 

МОН), адміністратором (розпорядником) ЄДЕБО є державне підприємство 

«Інфоресурс», що належить до сфери управління МОН, користувачем ЄБЕБО є 
Університет. 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

2.1. Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) - 

автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту 

даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з 
метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб. 

2.2. Програмні засоби доступу до ЄДЕБО (далі - ПЗ ЄДЕБО) — сукупність 

криптографічного програмного забезпечення та програм (програмних комплексів, 

автоматизованих систем, інтерфейсів сполучення комп'ютерних програм з базами 

даних, тощо) що забезпечують можливість роботи з даними ЄДЕБО, а саме: 
внесення, використання, оновлення, редагування та видалення даних. 

2.3. Адміністратор ПЗ ЄДЕБО (далі – Адміністратор) – уповноважений 

ректором Університету штатний працівник, відповідальний за створення облікових 

записів Операторів ПЗ ЄДЕБО, взаємодію з Розпорядником ЄДЕБО щодо 

організації та підтримання захищеного з’єднання з ЄДЕБО за допомогою 

криптографічного програмного забезпечення. 

2.4. Автоматизована система ЄДЕБО (далі – АС ЄДЕБО) створена в 

Університеті система для забезпечення функціонування ПК ЄДЕБО.  

2.5. Верифікація документів в системі ЄДЕБО - перевірка (підтвердження) 

даних щодо діяльності Університету, яку здійснює розпорядник ЄДЕБО. 
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2.6. Компрометація – будь-який випадок (втрата, розголошення, крадіжка, 

несанкціоноване копіювання тощо) з ключовими документами (ключовими даними) 

та засобами комплексного захисту інформації, який призвів (може призвести) до 

розголошення (витоку) інформації про них, а також інформації, яка обробляється та 
передається. 

2.7. Криптографічне програмне забезпечення – комплекс із захисту з’єднань 

при передачі даних по незахищеним каналам. 

2.8. Оператор ПЗ ЄДЕБО (далі – Оператор) – уповноважений ректором 

Університету штатний працівник, відповідальний за внесення/редагування повних 

та достовірних даних до ЄДЕБО. 

2.9. Організація доступу до ЄДЕБО – сукупність адміністративно-технічних 

заходів Розпорядника ЄДЕБО, спрямованих на створення можливості підключення 

Університету до ЄДЕБО. 

2.10. Параметри доступу до ЄДЕБО – ІР-адреса для роботи в ЄДЕБО, логін та 
пароль Адміністратора ПЗ ЄДЕБО або/та Оператора ПЗ ЄДЕБО. 

2.11. Підтримання доступу до ЄДЕБО – вжиття Розпорядником ЄДЕБО 

технічних заходів протягом строку дії Договору, спрямованих на надання 

можливості доступу Університету до ЄДЕБО. 

2.12. Секретний ключ – елемент криптографічного захисту, який 

використовується при роботі криптографічного програмного забезпечення та 
однозначно ідентифікує Адміністратора АС ЄДЕБО або/та Оператора АС ЄДЕБО.  

2.13. Робоче місце Оператора – комплекс засобів автоматизації, використання 

яких дозволяє Оператору виконувати функціональні обов’язки. 

 

3. РОБОТА З ПРОГРАМНИМ КОМПЛЕКСОМ ЄДЕБО  

 

3.1. Для реєстрації Університету в ЄДЕБО надсилається заява (з 
відповідними додатками – встановленої форми), яка підписана ректором та завірена 
печаткою Університету. 

3.2. Для Авторизації Університету в ЄДЕБО у відповідне вікно програми 

вводяться отримані з електронної пошти reg@edbo.gov.ua логін та пароль. У 

подальшої роботі використовується новий – особистий пароль. В разі помилкового 

вводу паролю вхід в систему буде автоматично заблоковано. Розблокування 

здійснюється службою технічної підтримки ЄДЕБО (далі -  СТП ЄДЕБО). 

3.3. ПК ЄДЕБО має наступні розділи: «ДАНІ», «ДОВІДНИКИ», 

«АДМІНІСТРУВАННЯ», «ВСТУП», «НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС». 

3.4. Розділ «ДАНІ» має наступні підрозділи (вкладки): «Основні дані», 

«Попередження, «Ліцензії», «Структура», «Звіти». 

3.4.1. Основні дані, які необхідні для роботи Університету в ЄДЕБО, 

вводяться у вкладці «Навчальний заклад» та підлягають верифікації. Верифікація 

проводиться щодо документів, які підтверджують освітню діяльність Університету, 

повноваження його керівництва та відповідальних осіб. Документи повинні бути 
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оформлені належним чином, відповідно до вимог діловодства. Після верифікації 
документу внести зміни самостійно Адміністратором та/або Оператором ЄДЕБО 

Університету неможливо. У разі виникнення необхідності щодо внесення змін 

необхідно звертатись з письмовим запитом до СТП ЄДЕБО. 

3.4.2. Попередження виникають у випадку, коли дані не пройшли 

верифікацію в ЄДЕБО. 

3.4.3. Інформація про ліцензії, що заноситься в ЄДЕБО, містить 

безпосередньо самі ліцензії, дані ліцензій, що містяться в додатках до ліцензій 

Університету, та дані верифікації ліцензій. 

3.4.4. В ЄДЕБО вносить інформацію про всі підпорядковані 
Університету структурні підрозділи. Інформація щодо АС ЄДЕБО Університету 

використовується під час занесення даних ліцензій та подання пропозицій на вступ 

до Університету (мають значення надані підрозділу права щодо обліку студентів та 
співробітників). До структури додаються всі структурні підрозділи (ННІ, коледжі, 
центри, кафедри), які приймають участь у організації та проведенні навчального 

процесу зі студентами і є у підпорядкуванні Університету. 

3.4.5. До ЄДЕБО завантажується необхідна звітна та статистична 
інформація, доступна до скачування. Складаються наступні звіти: журнал реєстрації 
осіб, зведені дані про результати прийому, інформація про результати прийому за 

напрямами підготовки і спеціальностями, виконання державного замовлення, 

моніторинг міграційних потоків молоді за освітнім фактором за результатами 

прийому, зведені дані по контингенту студентів, зведені дані по вступникам, які 
здобували освіту аналогічного ступеню чи ОКР, зведені дані по вступникам, які 
подали документи на денну форму, але мають активний статус навчання на денній 

формі, студенти, які одночасно навчаються у кількох НЗ або за кількома напрямами 

(спеціалізаціями), стан внесення студентських квитків до ЄДЕБО на поточний 

момент, стан внесення студентських квитків в ЄДЕБО на момент формування у 

розрізі навчальних закладів, детальний стан внесення студентських квитків в 

ЄДЕБО на поточний момент у розрізі навчальних закладів, детальний звіт по 

неприкріпленим студентським квиткам на поточний момент, зведені дані по 

переселенцям. 

3.5. Розділ «ДОВІДНИКИ» має наступні підрозділи (вкладки): 

«Спеціалізації», «Квоти», «Факультет довузівської підготовки», «Довідник ЄДЕБО». 

3.5.1. Вкладка «Спеціалізації» служить для створення Університетом 

необхідних спеціалізацій до спеціальностей. 

3.5.2. Вкладка «Квоти» служить для занесення Університетом, типів 

квот цільового прийому, встановлених у ньому на вступ для визначених категорій 

абітурієнтів. Обсяги квот цільового прийому за кожним видом вносяться при 

створенні пропозицій на вступ. ЄДЕБО передбачає наступні типи квот: іноземні 
громадяни; особи з сільської місцевості; особи з прикордонної місцевості; особи з 
обмеженими можливостями (вадами слуху); інша квота. 
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3.5.3.  Підрозділ «Факультет ДП (факультет довузівської підготовки)» 

використовується Центром довузівської підготовки Університету.  

3.5.4.  В підрозділі «Довідники ЄДЕБО» знаходяться існуючі довідники 

«Єдиної державної електронної бази з питань освіти». Довідники регулярно 

оновлюються, за необхідності здійснюється корегування даних. До таких довідників 

відносяться: «Вступні кампанії», «Кваліфікаційні рівні». «Напрями», «Олімпіади та 
конкурси МАН», «Пільги», «Спеціалізації», «Спеціальності», «Типи документів 

персон», «Типи контактів персон», «Форми навчання», «Перелік навчальних 

закладів», «Статуси навчання», «Статуси заяв», «Причина академвідпустки», 

«Причини відрахування», «Професії», «Типи звернень», «Галузі наук», «Переможці 
МАН», «Переможці всеукраїнських олімпіад». 

3.6. Для роботи з ПК ЄДЕБО Адміністратору та/або Оператору необхідні 
базові навички користувача Windows (володіння програмними засобами Microsoft 

Word та Microsoft Excel). При роботі в АС ЄДЕБО необхідно використовувати веб-

браузер Google Chrome. 

3.7. В АС ЄДЕБО реалізовані наступні елементи для роботи: повідомлення - 

отримання службових повідомлень від ЄДЕБО; налаштування - можливість 

провести деякі налаштування, обрати тему, в якій буде комфортно працювати; 

завантаження інформації розміщеної в ЄДЕБО для користувачів; інформація про 

поточну робочу версію програми; допомога - виклик довідкової програми. 

3.8. Розділ «АДМІНІСТРУВАННЯ» містить підрозділи (вкладки): 

«Користувачі» та «Групи користувачів». 

3.9. В підрозділ «Користувачі» визначено відповідальну особу, яка отримує 
відповідні права для роботи з ЄДЕБО. Всі призначення осіб, які мають право 

безпосередньо працювати з ЄДЕБО, оформлені відповідними наказами ректора 
Університету. В Університеті видані відповідні документи, де визначені структура 

системи ЄДЕБО Університету, перелік робочих місць, склад, права та обов’язки 

користувачів ЄДЕБО, керівників та відповідальних осіб, яким надано право 

призначати і усувати від роботи «Операторів».  

3.10. Передача паролів стороннім особам (у тому числі і безпосереднім 

начальникам) категорично заборонена. «Користувач», що вносить дані в ЄДЕБО, 

несе персональну відповідальність за свої дії і коректність внесених даних.  

3.11. Будь-яка інформація що внесена до системи, повинна мати 

документальне підтвердження, відповідати прийнятим у ЄДЕБО форматам та бути 

узгодженою з Адміністратором. Всі дії Користувача щодо введення та редагуванню 

даних в ЄДЕБО автоматично фіксуються. 

3.12. Відносно користувачів Адміністратор може виконувати наступні дії: 
редагувати - в даних користувача змінювати роль, e-mail, номера телефонів та 

нотатки (пароль змінюється окремо); знищити - видалення облікового запису 

користувача. Після видалення запису користувач втрачає можливість роботи з 
ЄДЕБО; блокувати - Адміністратор має можливість заблокувати створеного 
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користувача. Цей користувач втрачає право роботи з базою (але не буде видалений з 
неї), в подальшому його можна допустити до роботи. 

3.13. Верифікація користувачів Університету здійснюється за двома 
документами: заявка на генерацію ключів (з додатками); наказ ректора Університету 

про закріплення користувачів. 

3.14. У підрозділі «Групи користувачів» Адміністратор має можливість 

створювати та змінювати групи, визначати їх права щодо доступу до інформації. 
Також Адміністратор має можливість заблокувати доступ до ЄДЕБО вибраній групі. 
Для регулювання доступу до бази позначається, до якої інформації матимуть доступ 

члени групи. 

3.15. Особа, відповідальною за внесення відомостей та даних від 

Університету до Єдиної державної електронній бази з питань освіти ( Адміністратор 

ПЗ ЄДЕБО) призначається наказом Ректора Університету відповідно до якого вона 
здійснює обробку даних, зокрема персональних даних (далі – ПД), в веб-сервісі 
ЄДЕБО-клієнт. 

3.16. У разі необхідності, Адміністратору надається можливість створення 

нового користувача ЄДЕБО. 

3.17.  Розділ «ВСТУП» використовується, за необхідності коригується під час 
вступної кампанії та містить наступні складові: «Пропозиції», «Приймальна та 

відбіркові комісії», «Квоти цільового прийому», «Заяви абітурієнтів та 

екзаменаційні відомості», «Акти скасування заяв», «Списки рекомендованих на 

зарахування», «Накази на зарахування», «Накази на виключення», «Довузівська 

підготовка», «Факультети ДП», «Відомості ДП», «Відомості ДП іноземних 

громадян». 

3.18. Розділ «НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» складається підрозділів (вкладок): 

«Групи», «Студенти», «Накази по студентам», «Замовлення документів про освіту 

державного зразка», «Форма № 2-3 НК» 

3.19. До підрозділу «Групи» вноситься інформація щодо навчальних груп, до 

яких відносяться студенти.  

3.20. До підрозділу «Студенти» вноситься інформація щодо студентів 

навчального закладу, а також здійснюється додання нових студентів. Всі студенти 

обов’язково розподіляються до навчальних груп. Вкладка «Студенти» складається з 
3 розділів: 1- студенти за групами – включає студентів, які вже розподілені в ЄДЕБО 

до відповідних навчальних груп; 2 –  студенти без груп – включає студентів, не 
розподілених до навчальних груп; 3–  пошук студента – здійснюється пошук 

студентів за їх П.І.Б або номером у базі. 
3.21. До підрозділу «Накази по студентам» розміщуються видані 

Університетом накази щодо зміни стану студентів протягом їх навчання в 

Університеті. Розміщуються в цій вкладці накази про заказування студентів, про 

зміни джерел фінансування навчання; про переведення (на іншу форму навчання, 

групу, інститут інше); про переведення на курс; про відрахування та ін. 
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3.22. У вкладці «Замовлення документів про освіту державного зразка» 

здійснюється верифікація наказів про завершення навчання студентом та 

присвоєння йому відповідного кваліфікаційного рівня. Після верифікації поданих 

документів ЄДЕБО автоматично присвоює номера документів, що свідчать про 

отримання освіти.  

3.23. Виготовлення документів про освіту державного зразка Університет 
може здійснювати самостійно або замовляти в інших установах. 

3.24. Відсутність даних про студентів в ЄДЕБО унеможливить виготовлення 

документів.  

3.25. У розділі «Форма № 2-3 НК» Університетом розміщується Звіт 

Університету на початок навчального року, який складається станом на 1 жовтня 

поточного року за допомогою ЄДЕБО. Заповнення Форми №2-3 НК в Університеті 
здійснюють Адміністратор Університету або Оператор навчального відділу. 

 

4. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 

 

4.1. Основними завдання технічної підтримки АС ЄДЕБО Університету є: 
4.1.1. Забезпечення працездатності робочих місць операторів структурних 

підрозділів Університету на рівні програмного забезпечення та технічних 

спроможностей комп’ютерної техніки; 

4.1.2. Організація (здійснення) ремонтних робіт щодо встановлення 

працездатності робочих місць операторів; 

4.1.3. Супроводження роботи відділів і служб Університету щодо підготовки 

інформації для вводу до ЄДЕБО; 

4.1.4. Технічне обслуговування серверу АС ЄДЕБО Університету; 

4.1.5. Здійснення взаємодії з технічною підтримкою ПК ЄДЕБО у вирішені 
конфліктів системи; 

4.1.6. Розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи ПК ЄДЕБО та 
рекомендацій щодо роботи операторів структурних підрозділів Університету 

4.2. Технічну підтримку АС ЄДЕБО Університету здійснює Администратор 

ЄДЕБО. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

5.1. За достовірність інформації, яка вноситься до ЄДЕБО, за помилки, яких 

було допущено Оператором ЄДЕБО під час роботи в ЄДЕБО, та які призвели до 

нанесення Розпоряднику ЄДЕБО та/або третім особам матеріальної та/або моральної 
шкоди несе відповідальність Адміністратор ЄДЕБО. 

5.2. За якість та надійність роботи підключення до мережі Інтернет, яке 
використовується для доступу до ЄДЕБО та за збої у роботі комп’ютерної техніки 

несе відповідальність керівник інформаційно-організаційного відділу. 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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  Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


