
Міністерство цифрової трансформації 
України

Про проведення аудиту систем

На лист Міністерства цифрової трансформації України від 15.11.2021                    
№ 1/04-2-12855 про проведення аудиту інформаційних, телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої 
влади, що здійснюється на виконання пункту 4 завдань і ключових показників 
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2021 рік, 
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020                  
№ 1645, та пункту 1 типових завдань і ключових показників результативності, 
ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які 
займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, на 2021 рік, 
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020                   
№ 1646, направляємо інформацію про проведення аудиту інформаційно-
телекомунікаційної системи Єдина державна електронна база з питань освіти 
(далі – ЄДЕБО) шляхом заповнення форм в електронному вигляді відповідно до 
наданих рекомендацій.

Додатки: 
1. Перелік реєстрів ЄДЕБО.
2. Паспорт реєстрів ЄДЕБО.
3. Паспорт системи ЄДЕБО.
4. Паспорт набору даних Реєстру суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.
5. Паспорт набору даних Реєстру документів про освіту ЄДЕБО.
6. Паспорт набору даних Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання ЄДЕБО.
7. Паспорт набору даних Реєстру студентських (учнівських) квитків 

ЄДЕБО.
8. Паспорт набору даних Реєстру сертифікатів педагогічних працівників 

ЄДЕБО.

Заступник Міністра з питань 
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації                                                         Артур СЕЛЕЦЬКИЙ
Інна Борсук
066-038-07-77

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185



Додаток 1 до листа МОН

від _______ 2021 року № ________

Назва реєстру Формат ведення реєстру Заповнені артефакти Відповідальний за заповнення 

артефактів
Реєстр суб’єктів 

освітньої діяльності

В інформаційно-

телекомунікаційній системі 

Єдина державна електронна 

база з питань освіти

Паспорт системи Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти, 

Паспорт набору даних Реєстру 

суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО

Рябущиць Валерій Григорович

начальник відділу технічної 

підтримки Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

ДП "Інфоресурс"

Реєстр документів про 

освіту

В інформаційно-

телекомунікаційній системі 

Єдина державна електронна 

база з питань освіти

Паспорт системи Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти, 

Паспорт набору даних Реєстру 

документів про освіту ЄДЕБО

Рябущиць В.Г. 

начальник відділу технічної 

підтримки Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

ДП "Інфоресурс"

Реєстр сертифікатів 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

В інформаційно-

телекомунікаційній системі 

Єдина державна електронна 

база з питань освіти

Паспорт системи Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти, 

Паспорт набору даних Реєстру 

сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання ЄДЕБО

Рябущиць В.Г. 

начальник відділу технічної 

підтримки Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

ДП "Інфоресурс"

Реєстр студентських 

(учнівських) квитків

В інформаційно-

телекомунікаційній системі 

Єдина державна електронна 

база з питань освіти

Паспорт системи Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти, 

Паспорт набору даних Реєстру 

студентських (учнівських) квитків 

ЄДЕБО

Рябущиць В.Г. 

начальник відділу технічної 

підтримки Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

ДП "Інфоресурс"

Реєстр сертифікатів 

педагогічних працівників

В інформаційно-

телекомунікаційній системі 

Єдина державна електронна 

база з питань освіти

Паспорт системи Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти, 

Паспорт набору даних Реєстру 

сертифікатів педагогічних 

працівників ЄДЕБО

Рябущиць В.Г. 

начальник відділу технічної 

підтримки Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

ДП "Інфоресурс"

Загальні відомості про реєстри

Єдиної державної електронної бази з питань освіти



Додаток 2 до листа МОН

від _________ 2021 року № __________

Блок інформації Назва поля Значення поля

Базова інформація Назва реєстру Реєстр суб’єктів освітньої діяльності

Реєстр документів про освіту

Реєстр сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання

Реєстр студентських (учнівських) квитків

Реєстр сертифікатів педагогічних працівників

В якій формі відбувається ведення реєстру? Обрати з 

варіантів:

- у паперовій формі

- у формі електронної таблиці

або описати детально

У формі електронної таблиці

НПА Гіперпосилання на Закон України, яким передбачено 

функціонування реєстру, у Базі даних "Законодавство 

України" https://zakon.rada.gov.ua/laws

Стаття 74 Закон України "Про освіти"

НПА Гіперпосилання на нормативно-правовий акт, яким 

врегульвано порядок ведення реєстру, у Базі даних 

"Законодавство України" https://zakon.rada.gov.ua/laws

Назаз МОН "Про затвердження положень 

про реєстри Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти"

Структура органу Назва органу влади Міністерство освіти і науки України

Структура органу Назва підрозділу, на який покладено обов'язок 

заповнення паспорту реєстру

Державне підприємство "Інфоресурс"

Структура органу Посада особи, відповідальної за заповнення паспорту 

рєстру та набору даних

Начальник відділу технічної підтримки 

Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти

Персональні дані особи, що 

заповнила паспорт реєстру

Прізвище Ім'я По-батькові, повністю, без скорочень Рябущиць Валерій Григорович

Персональні дані особи, що 

заповнила паспорт реєстру

Електронна пошта v.riabuschits@inforesurs.gov.ua

Персональні дані особи, що 

заповнила паспорт реєстру

Контактний телефон 380442901811

Паспорт реєстрів ЄДЕБО

https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0536-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0536-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0536-21#Text
mailto:v.riabuschits@inforesurs.gov.ua


Додаток 3 до листа МОН

від _________ 2021 року № ________

Блок інформації Назва поля Значення поля

Базова інформація Назва інформаційно-телекомунікаційної системи, в 

розумінні Закону України про Захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах

Інформаційно-телекомунікаційна 

система Єдина державна електронна 

база з питань освіти

Базова інформація Гіперпосилання на веб-сайт системи, у разі 

наявності

https://info.edbo.gov.ua/

НПА Гіперпосилання на Закон України, яким передбачено 

функціонування інформаційно-телекомунікаційної 

системи, у Базі даних "Законодавство України" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214

5-19#Text

НПА Гіперпосилання на нормативно-правовий акт, яким 

врегульвано порядок функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи, у Базі даних 

"Законодавство України" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z11

32-18#Text

КСЗІ КСЗІ - номер експертного висновку, зареєстрованого 

в Адміністрації Держспецзв'язку

16578

КСЗІ КСЗІ - дата експертного висновку, зареєстрованого 

в Адміністрації Держспецзв'язку

17.04.2018

КСЗІ КСЗІ, строк дійсності експерного висновку 17.04.2023

Інформаційні обміни Гіперпосилання на підсистему в Каталозі веб-

сервісів 'Трембіти' у разі підключення, 

https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/subsystems

https://directory-

prod.trembita.gov.ua:8443/SEVDEIR/G

OV/38621185/38_EDBO_prod

Інформаційні обміни Якщо передбачено інформаційні обміни поза 

Трембітою, опишіть ці сервіси.

Отримання інформації через сайт 

ЄДЕБО щодо:

- суб’єктів освітньої діяльності;

- проведення вступної кампанії до 

закладів вищої та фахової передвищої 

освіти;

- навчання фізичної особи у закладах 

вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) 

освіти;

Перевірка інформації через сайт 

ЄДЕБО щодо:

- документів про освіту;

- студентських (учнівських) квитків;

- сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання;

- сертифікатів педагогічних 

працівників;

- довідок про навчання здобувачів-

іноземців.

Внесення та отримання даних щодо 

освітньої діяльності

закладами освіти (установами) через 

особистий кабінет в ЄДЕБО (REST 

API).
Використання КЕП Чи існує в системі функціонал накладення та 

перевірки КЕП? Так/ні.

Так

Використання КЕП Чи на всі дані, що вносяться до системи 

накладаються КЕПи? Так/ні.

Ні

Ідентифікація Чи передбачена ідентифікація в системі з 

допомогою Інтегрованої системи електронної 

ідентифікації https://id.gov.ua/ ? Так/ні.

Ні

Паспорт системи

Єдина державна електронна база з питань освіти

https://info.edbo.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text
https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/subsystems
https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/subsystems
https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/subsystems
https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/SEVDEIR/GOV/38621185/38_EDBO_prod
https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/SEVDEIR/GOV/38621185/38_EDBO_prod
https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/SEVDEIR/GOV/38621185/38_EDBO_prod
https://id.gov.ua/
https://id.gov.ua/
https://id.gov.ua/
https://id.gov.ua/


Електронні кабінети Гіперпосилання на фронтенд системи, доступний 

громадянину

https://info.edbo.gov.ua/

Інфраструктура Місце зберігання, обрати з варіантів:

- власний ЦОД

- зовнішній хостинг

Власний ЦОД

Структура органу Назва органу влади Міністерство освіти і науки України

Структура органу Назва підрозділу, на який покладено обов'язок 

заповнення паспорту системи та наборів даних

Державне підприємство "Інфоресурс"

Структура органу Посада особи, відповідальної за заповнення 

паспорту системи

Начальник відділу технічної підтримки 

Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти

Персональні дані 

особи, що 

заповнила паспорт 

системи

Прізвище Ім'я По-батькові, повністю, без скорочень Рябущиць Валерій Григорович

Персональні дані 

особи, що 

заповнила паспорт 

системи

Електронна пошта v.riabuschits@inforesurs.gov.ua

Персональні дані 

особи, що 

заповнила паспорт 

системи

Контактний телефон 380442901811

https://info.edbo.gov.ua/
mailto:v.riabuschits@inforesurs.gov.ua


Додаток 4 до листа МОН

від ________ 2021 року № _______

Назва поля Значення поля

Назва реєстру до якого 

відноситься цей набір даних

Реєстр суб’єктів 

освітньої 

діяльності

Назва системи, в складі якої 

функціонує цей набір даних 

(у разі, якщо реєстр 

функціонує в складі 

інформаційної системи)

Єдина 

державна 

електронна 

база з питань 

освіти

Кількість записів у наборі 

даних

21359

Дата внесення першого 

запису в набір даних

21.04.2021

Кількість внесених записів за 

останній рік

21359

Посилання на набір даних на 

порталі https://data.gov.ua/, у 

разі його доступності у 

форматі відкритих даних 

https://data.gov.u

a/dataset/55069

524-985e-4b0f-

ae64-

75070d28197a - 

Реєстр закладів 

вищої освіти

https://data.gov.u

a/dataset/82451

3a9-aa5e-45c8-

b45e-

dced6909761a - 

Реєстр закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти

https://data.gov.u

a/dataset/bd707

57a-ab49-46be-

a650-

608a9b3bd7b1 - 

Перелік 

закладів 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти

Атрибути набору даних

Назва атрибуту Тип даних Кількість 

null записів

Обмежувачі можливих 

значень

Зразок заповнення

Назва закладу освіти string 0%  Заклад вищої освіти "Інститут 

дизайну, архітектури та 

журналістики" (у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю)

Код в ЄДЕБО int 0% Довідник ЄДЕБО 1459

Код в ЄДЕБО головного 

закладу

int  Довідник ЄДЕБО 135

Паспорт набору даних

Реєстру суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО

https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/


Скорочена назва закладу 

освіти

string   ЗВО Інститут дизайну, архітектури 

та журналістики 

Назва закладу освіти (англ.) string  Higher educational institution 

“Institute of Design, Architecture and 

Journalism ”(in the form of limited 

liability company)

Рік заснування int Перевірка, що усі чотири  

символи є цифрами

2005

Ідентифікаційний код int 0% Перевірка, що усі 

символи є цифрами

325234570

Складник системи освіти string 0% Довідник ЄДЕБО Вища освіта

Тип закладу освіти string 0% Довідник ЄДЕБО Інститут

Форма власності string 0% Довідник ЄДЕБО Приватна

Найменування органу, до 

сфери управління якого 

належить заклад освіти

string 0% Довідник ЄДЕБО Без підпорядкування

Поштовий індекс (фактична) int Перевірка, що усі п`ять  

символів є цифрами 

03039

Код КОАТУУ (фактична) int 0% Перевірка, що усі 

символи є цифрами

8038500000

Регіон (фактична) string 0% Довідник ЄДЕБО КИЇВ

Населений пункт (фактична) string 0% Довідник ЄДЕБО Київ

Адреса (фактична) string 0% вул. Фрометівська, 2

Поштовий індекс (юридична) string Перевірка, що усі 

символи є цифрами

03039

Код КОАТУУ (юридична) int 0% Перевірка, що усі 

символи є цифрами

8038500000

Регіон (юридична) string 0% Довідник ЄДЕБО КИЇВ

Населений пункт (юридична) string 0% Довідник ЄДЕБО Київ

Адреса (юридична) string 0% вул. Фрометівська, 2

Телефон / факс string  +380(44)-496-97-60

Електронна пошта string  fb.mail.ir@gmail.com

Веб-сайт string www.ir.edu.ua

Прізвище, ім'я, по батькові 

керівника

string 0% Бойко Галина Станіславівна

Посада керівника string 0% В. о. директора

Відокремлені структурні 

підрозділи (за параметрами):

Масив даних

Назва закладу освіти string Довідник ЄДЕБО Фастівський ВСП

Код в ЄДЕБО int Довідник ЄДЕБО 6218

Регіон string Довідник ЄДЕБО Київська область

Код КОАТУУ int Довідник ЄДЕБО 2124882901

Структурні підрозділи (за 

параметрами):

Масив даних

Назва підрозділу string Хімічний факультет

Місця провадження освітньої 

діяльності (за параметрами):

Масив даних

Назва об'єкта string Інститут післядипломної освіти

Адреса об'єкта string 03022, Київ, вул. Васильківська, 36

Рівень/сфера освіти string Довідник ЄДЕБО Вища освіта; Фахова передвища 

освіта

Ліцензії (у сферах 

професійної (професійно-

технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти) 

(за параметрами):

Масив даних

Освітній ступінь string 0% Бакалавр

Спеціальність Середня освіта

Спеціалізація string Мова і література

Обсяг (на рік) int Перевірка, що усі 

символи є цифрами

137

Обсяг (на строк навчання) int Перевірка, що усі 

символи є цифрами

0



Обсяг (денна) int Перевірка, що усі 

символи є цифрами

0

Обсяг (заочна) int Перевірка, що усі 

символи є цифрами

0

Обсяг (вечірня) int Перевірка, що усі 

символи є цифрами

0

Сертифікат про 

акредитацію

string НД 1134694

Дата закінчення дії date Дата 01.07.2024

Рішення про ліцензування string Наказ МОН від 07.05.2010 № 436-л

Відомості про атестацію (у 

сфері професійної 

(професійно-технічної) 

освіти)

string Наказ МОН від 08.06.2019 № 543-л

Освітні програми (у сферах 

фахової передвищої, вищої 

освіти) (за параметрами):

Масив даних

Код ОП в ЄДЕБО int 0% Перевірка, що усі 

символи є цифрами

30023

Назва ОП string 0% Зарубіжна література та англійська 

мова: теорія і методика навчання

Тип програми string Освітньо-професійна

Інформація про 

акредитацію

string Сертифікат НД 011897, дійсний до 

01.07.2022

Здобувачі освіти (у сферах 

професійної (професійно-

технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти) 

(за параметрами):

Масив даних

Код спеціальності string 014

Назва спеціальності string Середня освіта

Спеціалізація string Англійська мова і література

Денна int 24

Заочна int 0

Екстернатна int 0

Вечірня int 0

Дистанційна int 0

Приймальна та відбіркові 

комісії (у сферах фахової 

передвищої, вищої освіти) 

(за параметрами):

Масив даних

Тип комісії string Довідник ЄДЕБО Відбіркова комісія

Адреса string вулиця Васильківська, 36, Київ, 

03022

Голова комісії string Ткаченко Наталія Володимирівна

Відповідальний секретар string Мороз Лариса Володимирівна

Електронна пошта string ipo_vstup@knu.ua

Телефон / факс string 380(44)-521-33-95

Сайт string http://www.ipe.knu.ua

Період роботи string Перевірка, що всі 

символи, крім дефісу, у 

форматі дати

11.05.2021-30.11.2021

Код місцевого бюджету, до 

якого спрямовуються кошти 

освітньої субвенції (у сферах  

позашкільної, загальної 

середньої, професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти)

string Довідник ЄДЕБО (07515000000) Бюджет Оноківської 

сільської територіальної громади

Відомості про інституційний 

аудит (у сферах дошкільної, 

загальної середньої, 

позашкільної освіти) (за 

параметрами):

Масив даних

Дата аудиту date Дата 01.07.2020

Термін дії аудиту date Дата 01.07.2024

Орган, що проводив string ДОН м.Києва

mailto:ipo_vstup@knu.ua
http://www.ipe.knu.ua/


Висновки аудиту string Усунути виявлені порушення…



Додаток 5 до листа МОН

від ______ 2021 року № ________

Назва поля Значення поля

Назва реєстру до якого 

відноситься цей набір даних

Реєстр 

документів про 

освіту

Назва системи, в складі якої 

функціонує цей набір даних 

(у разі, якщо реєстр 

функціонує в складі 

інформаційної системи)

Єдина 

державна 

електронна 

база з питань 

освіти

Кількість записів у наборі 

даних

19549969

Дата внесення першого 

запису в набір даних

21.04.2021

Кількість внесених записів за 

останній рік

19549969

Посилання на набір даних на 

порталі https://data.gov.ua/, у 

разі його доступності у 

форматі відкритих даних 

https://data.gov.u

a/dataset/146d9

7d9-454c-41c1-

943b-

bdaaaf4e61a0 - 

Реєстр 

документів про 

загальну 

середню та 

професійно-

технічну освіту

https://data.gov.u

a/dataset/96c889

b6-5426-4d92-

90ae-

6732ecf990d6 - 

Реєстр 

документів про 

вищу освіту

Атрибути набору даних

Назва атрибуту Тип даних Кількість 

null записів

Обмежувачі можливих 

значень

Зразок заповнення

Найменування документа string 0% Довідник ЄДЕБО Диплом магістра

Найменування документа 

(англ.) (для документів про 

вищу освіту)

string Довідник ЄДЕБО Diploma of Master

Реєстраційний номер 

документа в Єдиній 

державній електронній базі з 

питань освіти

int 0% Визначений формат M17 036730

Дата видачі документа date 0% Дата 30.06.2011

Рік закінчення закладу освіти 

(відокремленого 

структурного підрозділу) 

(здобуття освіти)

date 0% Перевірка, що усі чотири  

символи є цифрами

2011

Прізвище, ім'я, по батькові 

власника документа

string 0% Іваненко Петро Васильович

Прізвище, ім'я власника 

документа (англ.) (для 

документів про вищу освіту)

string Ivanenko Petro

Дата народження date 0% Дата 30.08.1975

Паспорт набору даних

Реєстру документів про освіту ЄДЕБО

https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/


Найменування закладу 

освіти (відокремленого 

структурного підрозділу), що 

закінчив (в якому здобув 

відповідну освіту) власник 

документа

string 0% Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова

Найменування закладу 

освіти (відокремленого 

структурного підрозділу), що 

закінчив (в якому здобув 

відповідну освіту) власник 

документа (англ.) (для 

документів про вищу освіту)

string National Pedagogical Dragomanov 

University

Кваліфікація власника 

документа (здобутий ступінь 

вищої освіти, спеціальність 

та, за наявності, - 

спеціалізація, освітня 

програма, професійна 

кваліфікація) (для 

документів про професійну 

(професійно-технічну), 

фахову передвищу, вищу 

освіту)

string Здобув(ла) кваліфікацію: Ступінь 

вищої освіти: Магістр 

Спеціальність: освітні вимірювання 

Професійна кваліфікація: керівник 

закладу з оцінювання якості освіти; 

фахівець в галузі освітніх 

вимірювань

Кваліфікація власника 

документа (здобутий ступінь 

вищої освіти, спеціальність 

та, за наявності, - 

спеціалізація, освітня 

програма, професійна 

кваліфікація) (англ.) (для 

документів про вищу освіту)

string Obtained qualification: Master 

Degree Speciality: Educational 

measurements Professional 

qualification: Head of Educational 

Quality Assessment Agency; 

Educational Measurement Specialist

Найменування посади, 

ініціали та прізвище 

керівника або іншої 

уповноваженої особи 

закладу освіти - підписанта 

документа

string 0% Ректор Андрущенко Іван Петрович

Найменування посади, 

ініціали та прізвище 

керівника або іншої 

уповноваженої особи 

закладу освіти - підписанта 

документа (англ.) (для 

документів про вищу освіту)

string Rector Andrushchenko Ivan 



Додаток 6 до листа МОН 

від _________ 2021 року № ________

Назва поля Значення поля

Назва реєстру до якого 

відноситься цей набір даних

Реєстр 

сертифікатів 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Назва системи, в складі якої 

функціонує цей набір даних 

(у разі, якщо реєстр 

функціонує в складі 

інформаційної системи)

Єдина 

державна 

електронна 

база з питань 

освіти

Кількість записів у наборі 

даних

5279889

Дата внесення першого 

запису в набір даних

21.04.2021

Кількість внесених записів за 

останній рік

5279889

Посилання на набір даних на 

порталі https://data.gov.ua/, у 

разі його доступності у 

форматі відкритих даних 

https://data.gov.u

a/dataset/47aeff

2a-e543-4ee5-

89f5-

f00ed1edace8

Атрибути набору даних

Назва атрибуту Тип даних Кількість 

null записів

Обмежувачі можливих 

значень

Зразок заповнення

Рік проходження date 0% Перевірка, що усі чотири 

символи є цифрами 

2019

Номер сертифікату int 0% Перевірка, що усі сім  

символів є цифрами 

2222227

Прізвище, ім'я, по батькові 

отримувача

string 0% Нолерівська Лілія Петрівна

Українська мова та 

література

string 132

Українська мова  string 150

Історія України string 112

Математика string 165

Біологія string 155

Географія string 132

Фізика string 150

Хімія string 112

Англійська мова string 165

Іспанська мова string 155

Німецька мова string 165

Французька мова string 155

Паспорт набору даних

Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання ЄДЕБО

https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/dataset/47aeff2a-e543-4ee5-89f5-f00ed1edace8
https://data.gov.ua/dataset/47aeff2a-e543-4ee5-89f5-f00ed1edace8
https://data.gov.ua/dataset/47aeff2a-e543-4ee5-89f5-f00ed1edace8
https://data.gov.ua/dataset/47aeff2a-e543-4ee5-89f5-f00ed1edace8
https://data.gov.ua/dataset/47aeff2a-e543-4ee5-89f5-f00ed1edace8


Додаток 7 до листа МОН

від _________ 2021 року № ________

Назва поля Значення поля

Назва реєстру до якого 

відноситься цей набір даних

Реєстр 

студентських 

(учнівських) 

квитків

Назва системи, в складі якої 

функціонує цей набір даних 

(у разі, якщо реєстр 

функціонує в складі 

інформаційної системи)

Єдина 

державна 

електронна 

база з питань 

освіти

Кількість записів у наборі 

даних

1040689

Дата внесення першого 

запису в набір даних

21.04.2021

Кількість внесених записів за 

останній рік

1040689

Посилання на набір даних на 

порталі https://data.gov.ua/, у 

разі його доступності у 

форматі відкритих даних 

https://data.gov.u

a/dataset/12b3a2

24-b356-4530-

98d0-

9dc9f3ac789e - 

Деперсоніфіков

аний реєстр 

студентських 

(учнівських) 

квитків

Атрибути набору даних

Назва атрибуту Тип даних Кількість 

null записів

Обмежувачі можливих 

значень

Зразок заповнення

Прізвище, ім'я та по батькові 

власника документа

string 0% Іваненко Тамара Іванівна

Дата народження власника 

документа

date 0% Дата 11.12.2001

Тип документа string 0% Довідник ЄДЕБО Студентський квиток

Серія документа string 0% ТА

Номер документа int 0% Перевірка, що всі 

символи є цифрами

13446773

Статус документа string 0% Довідник ЄДЕБО Активний

Термін дії документа date 0% Перевірка, що всі 

символи, крім дефісу, у 

форматі дати

31.03.2021-30.06.2022

Заклад освіти string 0% Довідник ЄДЕБО Відокремлений структурний підрозділ 

"Хомутецький фаховий коледж 

Полтавської державної аграрної 

академії"

Паспорт набору даних

Реєстру студентських (учнівських) квитків ЄДЕБО

https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/


Додаток 8 до листа МОН

від ________ 2021 року № ________ 

Назва поля Значення поля

Назва реєстру до якого 

відноситься цей набір даних

Реєстр 

сертифікатів 

педагогічних 

працівників

Назва системи, в складі якої 

функціонує цей набір даних 

(у разі, якщо реєстр 

функціонує в складі 

інформаційної системи)

Єдина 

державна 

електронна 

база з питань 

освіти

Кількість записів у наборі 

даних

1607

Дата внесення першого 

запису в набір даних

21.04.2021

Кількість внесених записів за 

останній рік

1607

Посилання на набір даних на 

порталі https://data.gov.ua/, у 

разі його доступності у 

форматі відкритих даних 

Атрибути набору даних

Назва атрибуту Тип даних Кількість 

null записів

Обмежувачі можливих 

значень

Зразок заповнення

Рік date 0% Перевірка, що усі чотири  

символи є цифрами

2020

Номер Int 0% Перевірка, що усі сім  

символів є цифрами 

2340188

Прізвище, ім'я, по батькові 

власника документа

string 0% Петрова Оксана Василівна

Посада власника документа string 0% Вчитель початкових класів

Дата видачі date 0% Дата 11.12.2020

Дата закінчення дії date 0% Дата 31.12.2023

Номер протоколу засідання 

комісії, що визначає 

результати сертифікації

string 0% № 1

Паспорт набору даних

Реєстру сертифікатів педагогічних працівників ЄДЕБО

https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/
https://data.gov.ua/

