
Методичні рекомендації щодо роботи  

з базою даних «Освіта області» 

 

Для ефективного використання контенту та функціонування 

мережевої бази даних «Освіта області» операторам необхідно: 

 

 дотримуватись вимог до наданої інформації: 

 

Інформація, що міститься у мережевій базі даних(МБД) повинна бути: 

 

- достовірна (документально підтверджена), 

 

- чітка і повна відповідно до запиту, 

 

- своєчасно оновлена (щорічне планове оновлення-відповідно до 

визначених термінів, поточне – відповідно до змін, особливо рекомендується), 

 

- без граматичних і технічних помилок. Зокрема, щоб дата 

народження педагога не була проставлена у графі «З якого часу працюєте» або 

навпаки (рідкісна, але інколи наявна помилка), щоб у ній не зазначались нулі і 

так далі. Також це стосується інформації про проходження курсів і попередньої 

атестації педагога. Якщо педагогічний працівник не суміщає іншу посаду, 

окрім основної, у навчальному закладі, в якому працює, то поля «Коли були на 

курсах (за іншою посадою)»,  «Рік попередньої атестації за іншою посадою», 

«Рік наступної атестації за іншою посадою» повинні залишатись порожні;  

 

- не продубльована. Особливу увагу слід звернути на правильність 

введених даних у графі «Прізвище, ім’я, по батькові» педагога, інформація з 

якої використовуються у базі даних «Олімпіади» при реєстрації переможців ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад для участі у ІІІ етапі для заповнення 

полів «Вчитель, який навчає», «Вчитель, який підготував», а також на основі 

цих даних виготовляються нагородні матеріали міського та обласного рівнів 

для педагогів. 

 

Вхід у дану систему здійснюється за логінами та паролями закладу освіти 

із сайту: http://ippo.if.ua/site/ 

Інформація оновлюється оператором МБД «Освіта області» 

(відповідальним за роботу з базою у закладі освіти);  

 

 чітко дотримуватись термінів вводу, оновлення 

 

 про завершення наповнення чи оновлення інформаційних ресурсів 

бази надіслати повідомлення «Все введено» чи «Все оновлено» 

надіслати на адресу: osvita.ivf.imc@gmail.com 

 

 

 

http://ippo.if.ua/site/
mailto:osvita.ivf.imc@gmail.com


 в подальшому щорічно оновлювати контент у два етапи: 

 

- на початок навчального року – з 02.09 до 15.09; 

 

- на кінець навчального року – з 01.05 до 15.05. 

 

На початок навчального року слід усунути з бази усі можливі 

неточності щодо даних про педагога (прізвище, ім’я та по-батькові, дата 

народження, дата працевлаштування у даному закладі освіти і т.д.), оновити 

інформацію про його педагогічний стаж, рік попередньої і наступної атестацій, 

проходження курсів і т.д., ввести дані про нових педпрацівників.   

Результатом оновлення  на кінець навчального року має стати 

відсутність у базі інформації про педагогічних працівників, для яких 

запланована наступна атестація у поточному році, а також достовірність даних 

у графі «Коли були на курсах за основною посадою» або «Коли були на курсах 

(за іншою посадою)» (якщо педагог суміщає іншу посаду). Важливо, що 

системою не передбачена функція автоматичного заповнення деякої інформації 

про педагога на основі уже введених даних. Тобто якщо оператор власноруч 

зазначає певний рік попередньої атестації педпрацівника, то система сама не 

заповнює графу «Рік наступної атестації», зважаючи на вже внесену 

інформацію, але оператору МБД це потрібно робити особисто. 

Відповідальність за достовірність, чіткість і своєчасне оновлення 

мережевої бази даних «Освіта області» несуть оператор даної бази у закладі 

освіти, який має бути призначений відповідним наказом, та заступник 

директора з навчально-виховної роботи у ЗЗСО, завідувач у ЗДО, директор у 

ЗПО. 

У разі зміни оператора МБД у закладі освіти просимо оперативно 

проінформувати про це координатора бази за вказаним електронним адресом та 

взірцем, що додається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про працівників, відповідальних за роботу  

із мережевою базою даних «Освіта області», визначених у ЗО 

 

Повна назва ЗО Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Електронна 

адреса 

№ мобільного 

телефону 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


