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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
СТРУКТУРА ОНП ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.
СУБ’ЄКТИ ОНП ТА ЇХ ФУНКЦІЇ.
КОРИСТУВАЧІ ОНП ТА ФУНКЦІЇ ОКРЕМИХ З НИХ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Освітньо-науковий
портал Міністерства внутрішніх справ України» (далі - Положення) затверджене
наказом МВС України від 14.07.2020 №531 та складається з 7 розділів:
1. Загальні положення.
2. Мета і основні завдання ОНП.
3. Функції суб’єктів ОНП.
4. Структура ОНП.
5. Інформаційні ресурси ОНП.
6. Користувачі ОНП.
7. Порядок доступу та обробки інформації в ОНП.
Основні терміни (скорочення): ДП МВС - Департамент персоналу МВС, ЗВО заклади вищої освіти, ОНП - освітньо-науковий портал МВС України, НДУ науково-дослідні установи.

ОНП є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС (п.2, Р.1.).
Держателем ОНП є МВС України (п.5, Р.1.).
ОНП складається з центрального та локального програмно-технічних комплексів (далі - ПТК).
Інформація, що обробляється в центральному ПТК ОНП знаходиться у володінні МВС, а в
локальних ПТК - у володінні ЗВО та НДУ(п.6, Р.1.).
Адміністратором ОНП є ДП “Інфортех”(п.7, Р.1.).
Інтеграцію локальних систем ЗВО та НДУ до ОНП, надання послуг адміністрування та
технічної підтримки ОНП, навчання користувачів - суб’єктів ОНП здійснює Адміністратор
ОНП. (п.8, Р.1.).
ОНП створено з метою забезпечення інтеграції локальних систем ЗВО та НДУ в єдиний
інформаційний простір МВС України в галузі освіти і науки (п.2, Р.2.).
Серед основних завдань ОНП, поміж інших, є створення єдиної інформаційної
інфраструктури для обробки інформації у сфері освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ,
забезпечення функціонування дистанційної форми навчання в діяльності ЗВО тощо (п.2, Р.2.).

2. СТРУКТУРА ОНП ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.
ОНП побудована з окремих компонентів, що інтегровані в єдиний інформаційний простір
взаємодії та обміну інформацією (п.1, Р.4).
Структура ОНП:
Центральний ПТК

Локальні системи ЗВО та
НДУ

Єдине сховище
даних;
Вебпортал;
Центральні
підсистеми
адміністрування,
інформаційної
безпеки, резервного
копіювання, інтеграції
тощо;
інше

Підсистема
управління освітнім
процесом;
Підсистема підтримки
освітнього процесу.

Інтеграційний ПТК
Підсистеми:
науковометодичного
забезпечення;
інформаційної
безпеки;
адміністрування;
інтеграції.

Комплексна
система захисту
інформації
Сукупність
організаційних та
інженернотехнічних заходів,
засобів і методів
захисту інформації.

Інформаційні ресурси ОНП:
➢ навчальні та наукові видання ЗВО та НДУ в електронній формі (журнали, збірники тез
конференцій, монографії, підручники, навчальні посібники тощо);
➢ науково-методичні рекомендації, наукові розробки в електронному вигляді (пояснення,
пропозиції тощо), інші текстові, аудіо- та відеоматеріали за напрямами діяльності МВС;
➢ дані щодо організації освітньої діяльності (розклади занять, екзаменів, консультацій тощо);
➢ інші інформаційні ресурси ЗВО та НДУ, а також наукових та освітніх установ, які не
належать до сфери управління МВС;
➢ посилання на інші інформаційні ресурси МВС та вебсайти ЗВО;
➢ довідкова інформація загального характеру у відкритому доступі.
Розміщення інформації в локальних системах ЗВО та НДУ здійснють науково-педагогічні
та наукові працівники, а також інші уповноважені особи.
У разі републікації інформації, що розміщена на ОНП, посилання на домен МВС
(mvs.gov.ua) є обов’язковим.

3. СУБ’ЄКТИ ОНП ТА ЇХ ФУНКЦІЇ.
Адміністратор ОНП
МВС України
- здійснює організаційне
забезпечення ОНП;
- визначає порядок та
умови користування
даними ОНП;
- затверджує з
урахуванням рекомендацій
Адміністратора ОНП
технічні регламенти
функціонування ОНП;
- виконує інші функції, пов’
язані з роботою ОНП.

- забезпечує створення та
модернізацію програмних засобів;
- інтегрує інформаційні системи ЗВО
та МВС;
- здійснює адміністрування,
оновлення та технічну підтримку
програмних засобів ОНП;
- забезпечує впровадження
комплексної системи захисту
інформації ОНП;
- здійснює впровадження механізмів
електронної ідентифікації особи;
- проводить навчання користувачів
суб’єктів ОНП тощо.

ЗВО та НДУ
Забезпечують:
- автоматизацію освітньої
діяльності згідно з
рекомендаціями
адміністратора;
- підключення власних
інформаційних систем до
ОНП;
- захист інформації в
локальній мережі ЗВО та
НДУ.

4. КОРИСТУВАЧІ ОНП ТА ФУНКЦІЇ ОКРЕМИХ З НИХ
Користувачі ОНП поділяються на 4 категорії:
1) користувачі ДП МВС (керівництво ДП / адміністратор центрального ПТК / аналітик);
2) користувачі ЗВО (керівник ЗВО / адміністратор локальної системи / методист /
/ науково-педагогічні працівники / здобувачі ЗВО);
3) користувачі НДУ (керівник НДУ / адміністратор локальної системи / наукові працівники);
4) користувачі Адміністратора ОНП (працівники ДП “Інфотех”).
Користувачі ДП МВС
Керівництво ДП - здійснює проведення навчальних занять, конференцій, а також перегляд
показників професійної діяльності ЗВО та НДУ.
Адміністратор центрального ПТК - здійснює розмежування прав доступу користувачів ДП
МВС та дотримання рекомендованих Адміністратором ОНП заходів щодо захисту інформації.
Аналітик - здійснює моніторинг та аналітику інформаційного наповнення ОНП, створення
нових та модифікацію наявних тестів для контролю успішності здобувачів освіти, проведення
навчальних занять-вебінарів, відео- та аудіоконференцій.

Користувачі ЗВО
Керівник ЗВО - здійснює перегляд стану методичного забезпечення дисциплін, робочих
навчальних планів, результатів тестів контролю успішності; проведення навчальних занять,
конференцій та перегляд оголошень, показників успішності в межах ЗВО.
Адміністратор локальної системи - здійснює в межах ЗВО розмежування прав доступу та
надання контрольованого доступу користувачам; обробку, аналіз та узагальнення статистичної
інформації щодо активності користувачів, інформаційного наповнення та іншої інформації;
моніторинг інформаційного наповнення; захист інформації від несанкціонованого доступу
тощо.
Науково-педагогічні працівники - здійснюють розроблення та розміщення авторських курсів
з дисципліни; створення нових та модифікацію наявних тестів контролю успішності;
проведення інтерактивних мережевих навчальних занять; перегляд оголошень; перегляд та
створення відомостей поточного контролю успішності здобувачів освіти в межах наданого
доступу; внесення інформації щодо відвідування навчальних занять здобувачами освіти.

Методист - засобами локальної системи ЗВО здійснює ведення довідника дисциплін (курсів) та
дошки оголошень; створення робочого навчального плану для здобуття відповідної кваліфікації
та створення індивідуального плану роботи науково-педагогічного працівника; моніторинг
інформаційного наповнення; створення графіка занять, сесій, консультацій; створення інформації
для користувачів; перегляд контактної інформації викладачів та здобувачів освіти; перегляд
результатів рубіжного контролю (атестації) відповідно до порядку проведення проміжної
атестації студентів з дисципліни; перегляд та створення відомостей показників успішності
здобувачів освіти; перегляд журналу відвідувань тощо.
Здобувачі ЗВО - здійснюють перегляд методичного забезпечення навчальних дисциплін
робочого навчального плану; участь в інтерактивних мережевих навчальних заняттях;
проходження тестів; перегляд оголошень, власних показників успішності; перегляд власних
даних, результатів проходження тестів та відомостей поточного контролю успішності.

