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      Цей документ є посібником користувача до програми КУРС: Школа.
      Програма передбачає подальше розширення функціональних можливостей.
      Одним з основних принципів роботи системи КУРС: Школа є простота та відкритість інтерфейсу, що
робить потужний функціонал програми доступним і легким в користуванні навіть для непідготовленої
людини. Програма має ряд  властивостей, які дають змогу відразу почати роботу з нею. Механізм
конфігурування гранично простий, але має великий вибір можливостей. Програма дозволяє
персоналізувати інтерфейс, даючи змогу кожному користувачу налаштувати  його під свої задачі.
      Перевагою даної сиситеми в тому, що вона може працювати і без підключення до мережі Інтернет. 
      Дана версія програми реалізована для ПЕОМ типу IBM PC/AT з операційною системою Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 або Ubuntu з використанням СУБД Firebird (вільно
розповсюджуваний клон бази Inter Base) - однією з найшвидших та надійних СУБД.
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1 Перший запуск програми

Якщо в процесі установлення був відмічений пункт Запустити КУРС після
установлення, то після завершення установлення, програма КУРС автоматично
запуститься для першого включення.

Перший запуск відрізняється від наступних тим, що під час запуску
з'являється вікно:

і далі -  вікно первинних налаштувань:
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Потім виводиться вікно  :
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Спочатку термін дії пробної версії складає 30 (тридцять  днів. У верхній
частині вікна виводиться нагадування про кількість днів, що залишилися для
користування демо-версією.

Нижче, в полі Ваш ідентифікатор, бачимо двадцятичотирьохрозрядний
ідентифікатор, сформований програмою для вашого комп'ютера в
шістнадцятиричному коді.

Для того, щоб почати працювати в повноцінній версії програми необхідно:
uсплатити вартість ліцензії;  
uвідправити ваш ідентифікатор по електронній пошті, вказаному телефону або

будь-яким іншим способом розробнику програми; 
uотримати від розробника програми сорокарозрядний ключ для вашого

екземпляра програми; 
uзастосувати отриманий ключ та продовжити роботу з програмою.

Ще нижче знаходяться кнопки:  
 
 - для підтвердження введення

отриманого ключа та  - для запуску програми в режимі
пробної версії.

У нижній частині вікна відображується інформація про ліцензію для вашого
екземпляра програми:
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Вікно   виводиться при кожному запуску програми КУРС протягом 30
днів, починаючи з першого запуску, або ж до моменту активації ключа, якщо ця
подія відбудеться раніше 30 денного терміну.
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2 Ідентифікатор та ключ

Ключ дійсний тільки для того компьютера, для якого програмою КУРС:
Школа був сформований ідентифікатор. Зміна в комплектації базового блоку та 
зміна операційної  системи компьютера призводять до зміни ідентифікатора, що в
свою чергу  потребує заміни ключа. 

В якості символів використовуваних при формуванні ідентифікаторів та
ключів використовуються шістнадцятрічні цифри. Виглядають ці цифри як цифри
десятичної системи обчислення та літери англійського алфавіту. Літери повинні
бути великі (ПРОПИСНІ).

№ п.п. Числа в
десятичній с\о

Цифри в
шестнадцатирічній с
\о для вводу в якості

знаків для
ідентифікаторів та

ключів

Помилки при вводі знаків

1 0 0 Літера О в будь - якій розкладці
2 1 1 ------------------------------
3 2 2 ------------------------------
4 3 3 ------------------------------
5 4 4 ------------------------------
6 5 5 ------------------------------
7 6 6 ------------------------------
8 7 7 ------------------------------
9 8 8 ------------------------------

10 9 9 ------------------------------
11 10 A В українській або російській

розкладці - літера  А ( а )
12 11 B В українській або російській

розкладці - літера  В ( ве )
13 12 C В українській або російській

розкладці - літера  С ( ес )
14 13 D ------------------------------
15 14 E В українській або російській

розкладці - літера  Е ( е )
16 15 F ------------------------------

Якщо помилка  зроблена в ідентифікаторі - то програма генератор ключа не
може згенерувати ключ. 

Якщо помилка зроблена при вводі ключа у вікні    програми
КУРС:Школа -  ключ буде визначений програмою як недійсний.
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3 Запуск програми

У випадку, якщо ви користуєтесь демо-версією програми, у вікні,
виведеному при запуску програми необхідно підтвердити вибір, натиснувши кнопку 

:



Запуск програми 13

У результаті ми побачимо верхню панель програми при запуску:

де є поки єдиний розділ головного меню   в якому доступні тільки:

і додаткові елементи:

-  
  для зміни користувача;

-  
 
для блокування програми;

-    для виходу із програми.

У пункті  отримуємо доступ до налаштувань підключення

до бази даних:

і вікно "КУРС: Вхід" під ним:  
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За замовчуванням логін "1111", пароль "1111", уводити без лапок.
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Після введення логіна й привласненого даному логіну (користувачеві) пароля,
відбувається запуск програми:
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4 Безпека (Важливо)

Логін(англ. login) - термін сленгу, який відповідає обліковому запису
користувача і відображається в довільній формі.

Пароль(фр. parole - слово) - це секретне слово або набір символів,
призначений для підтвердження особи і повноважень користувача. Логін і пароль
використовуються для захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Для першого запуску програми і первинного доступу до бази даних в
програмі є чотири зв'язки логін - пароль:

№ Логін Пароль
1 1111 1111
2 2222 2222
3 3333 3333
4 4444 4444

Процедура аутентифікації користувача в програмі здійснюється шляхом
вказівки імені логіна і пароля при запуску програми або при зміні користувача в
процесі роботи з базою даних. Вам необхідно змінити ці логіни і паролі, що
відповідають  їм, після очищення даних, наявних в пробній версії, та перш ніж
ввести ваші актуальні дані.

Для цього:
· вводимо дані користувача, якого ви вважаєте потрібним наділити усіма правами

 при роботі з базою даних в програмі КУРС:Школа;
· у Головному меню системи "Сервіс-Налаштування-Менеджер користувачів" 

логін 1111 закріплюється  за обліковим записом цього  користувача;
· цьому користувачу змінюємо логін з 1111 та пароль з 1111 на нові;
· користувач повинен знати свої логін і пароль;
· аналогічно поступаємо зі зв'язками  логін - пароль   2222, 3333, 4444;
· користувачам на розсуд адміністрації можуть привласнюватися різні ролі зі

списку існуючих в програмі. При цьому хоч би у одного користувача має бути
роль що дозволяє працювати з розділом меню "Сервіс-Налаштування-
Менеджер користувачів";

· УВАГА - в процесі роботи стежте за тим, щоб не видалити усіх
користувачів з логінами і паролями. Інакше ви не зможете увійти до
програми при наступному запуску.

Логін і пароль, це ваші ім'я і паспорт у комп'ютерному світі, тільки знаючи їх
ви можете отримати доступ, як користувач з певними правами, до бази даних
програми КУРС:Школа. Логін спільно з паролем призначені для виключення
доступу до  інформації, що зберігається у базі даних третім особами.

Ніколи і ні за яких обставин не передавайте логін і пароль іншим людям, не
згадуйте вголос їх в людних місцях. Це може бути причиною часткової або навіть
повної втрати даних, відкрити доступ до інформації стороннім  особам, що в свою
чергу може привести до спотворення їхніми діями інформації, що міститься у базі
даних,  або її незаконного використання ними. Намагайтеся придумувати паролі
такими, щоб їх не можна було підібрати методом простого перебору або просто
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вгадати (приклад: 123, qwerty, 111 і тому подібне), але в теж час ви їх добре
пам'ятали. 
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5 Головне вікно програми

Головне вікно програми виглядає таким чином:

Доступ до робочих функцій програми та управління її роботою отримуємо через

головне меню
,  

панель инструментів   

  
и додаткові елементи управління: 

 
.
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6 Головне меню

У головному меню доступні розділи меню: , , , .

Пункт головного меню  виглядає наступним чином:

Розділ    слугує для запуску вікна:

Тут ми можемо вибрати де й під яким іменем зберегти копію бази даних. Не
можна зберігати вашу базу даних у папці де знаходиться ваша вихідна база даних
(звичайно це папка КУРС) або в папці, яка у свою чергу знаходиться в цій папці
КУРС.

Якщо в папці КУРС буде ще одна або більше копій вашої бази даних, то, при
роботі програми Kyrssitesvc будуть оброблятися всі копії бази даних, що може
призвести до зайвого навантаження на сервер обласного освітнього порталу та
некоректному відображенню даних про навчальний заклад на цьому порталі.
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Розділ    слугує для виходу з програми.

Через панель управління    доступні  :

Розділ    містить:

- у розділі - підсумкову інформацію навчального закладу: 

;

- у розділі  дані за навчальним планом і навантаженнями по
предметах, класах і вчителях: ;

- у розділі  відбувається управління формуванням розкладу, з
можливістю його представлення для вчителів, для класів і по кабінетах:

.

Методика по заповненню Списків описана в розділі Введення вхідних
даних. Перший етап.

У розділі  містяться таблиці:

 - визначення труднощів предметів по дванадцяти бальній

шкалі;

 - визначення  продуктивністі уроків для навчальних
паралелей у перебігові навчального дня;

 -  визначення сприятливості (продуктивності) для
навчальних паралелей у перебігу навчального тижня;

 - зведена таблиця по продуктивності для навчальних
паралелей.

У таблицях відображаються дані, узяті для прикладу. Таблиці доступні для
зміни й редагування. Методика по заповненню й використанню приведена в
розділі Уведення вхідних даних. Співвідношення.

У розділі    міститься інформація, що описує структуру класів
(паралелі, літери, профілі навчання):
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кількість змін і розклад дзвінків:

географічні дані назви населених пунктів та вулиць:
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дані викладацького складу:
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У розділі   визначається теперішній навчальний період,
для якого необхідно формувати розклад. Слід пам'ятати, що вихідні дані, що
вводяться в перерахованих вище розділах, мають значення тільки для обраного
періоду.



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації24

7 Додаткові елементи управління

Кнопка   дозволяє зробити зміну користувача під час роботи програми.

Кнопка   призначена для блокування користувачем доступу до робочих

функцій програми без припинення її роботи. Відновити доступ можливо тільки після
повторного введення цим користувачем своїх логіна й пароля.

Кнопка   призначена для виходу із програми.

Кнопка  відкриває вікно для створення або видалення Навчального

періоду:

 

При відкритих робочих вікнах з'являються кнопки:   - для згортання всіх
відкритих вікон, 
   - для згортання активного вікна.

ВАЖЛИВО пам'ятати:

1. Копіювання даних з одного семестру в іншій відбувається тільки в момент
створення нового семестру. У всіх інших випадках сутності (люди/предмети/класи і
т.д.) залишаться в тому семестрі, в якому вони створювалися. Тому, при
початковому  введенні  даних (після першої установки програми) не слід
створювати новий семестр до закінчення введення цих даних.

2. При створенні першого семестру в новому навчальному році не відбувається
копіювання класного керівництва. У новому навчальному році необхідно
призначити класних керівників.

Для коректної роботи програми дату початку семестру необхідно ставити в
ПОНЕДІЛОК, а кінця в НЕДІЛЮ.
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8 Можливості таблиці

Особливу увагу приділіть можливостям таблиці з даними. Ви можете
фільтрувати, сортувати, групувати дані так само, як і в EXСEL. Оберіть закладку
«Списки» и «Класи». Ви бачите, що класи вже згруповані по паралелі. 

Як це зроблено? Ви можете перетягнути будь яку колонку в верхню область
для угрупування. Колонки можна міняти місцями, перетягуючи їх в потрібне місце, і
взагалі сховати їх, якщо вони не потрібні.

Зазвичай таблиця при перегляді зверху вниз складається з:
-  області угрупування:

Наприклад по класам: 

- смуги назв колонок:

тут можна обрати їх відображення закладкою  

фільтрувати з випадаючого списку:
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перетягувати, захопивши колонку за назву:

- смуги фільтрації (методом набору тексту з клавіатури):

Наприклад, педагоги, прізвища яких починаються на літеру "м":

інтелектуальний фільтр дозволяє послідовно вводити інформацію за кількома
вибірками, що зацікавили користувача:
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9 Первинні налаштування

� Внесення первинних налаштувань відбувається через розділ головного
меню 

  закладкою   та кнопкою  на верхній панелі:
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У закладці "Основні" ми можемо вибрати мову, на якій буде відбуватися
ведення документів у школі. Це може бути російська або українська мова.

Тут же вибираємо кількість змін у школі:

чи навчаємось у суботу:



Первинні налаштування 29

а також - яка мова навчання у навчальному закладі:

.

В полі  вказуємо кількість місць для навчання в
навчальному закладі.

Тут же формуємо "Навчальний період", створюючи навчальний рік і
семестри всередині нього:

При  управлінні  навчальними  періодами,  ми  насамперед  створюємо
навчальний  рік, який бажано  вводити/називати  у форматі  "2009-2010"  (  рік-рік).
Розкривши  список  року,  ми можемо  створити  конкретні  періоди.  Для  активації
періоду потрібно обов'язково поставити знак    навпроти.
ВАЖЛИВО пам'ятати:

1. Копіювання даних з одного семестру в іншій відбувається тільки в момент
створення нового семестру. У всіх інших випадках сутності (люди/предмети/класи і
т.д.) залишаться в тому семестрі, в якому вони створювалися. Тому, при
початковому  введенні  даних (після першої установки програми) не слід
створювати новий семестр до закінчення введення цих даних.

2. При при створенні першого семестру в новому навчальному році не
відбувається копіювання класного керівництва. У новому навчальному році
необхідно призначити класних керівників.
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 У закладці "Реквізити" ми вносимо адресу школи (країна, місто, вулиця,
будинок, індекс).

В окремих полях вносимо номери телефонів і електронні поштові адреси (e-mail)
школи в необхідній кількості.
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Трохи пізніше зможемо побачити в полі "Директор школи" Прізвище Ім'я та по
Батькові директора:

які нам потібно буде ввести трохи пізніше при заповненні закладки "Люди" у розділі
"Списки", "Основні списки" з пункту "Списки" головного меню.

Поставитися до заповнення реквізитів Вашої установи необхідно із долею
відповідальності, що в майбутньому полегшить Вам роботу із програмою.

Закладка Спеціальні:  

Якщо  заклад  не  працює,  то  на  даній  закладці  необхідно  вказати  з  якої
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причини.  

Закладка  Очистити базу  дозволяє провести очищення  вмісту бази даних
за вибраними параметрами:

Повне  очищення  робиться  після  початкової  установки  програми  перед
введенням реальних даних.
Часткові очищення  робляться в тих або інших випадках в міру необхідності.

10 Довідники

Вікно  можна викликати з головного меню . Перед Вами буде
вікно із  закладками,  по  яких також  можна  перемкнуться  за  допомогою списку  в
лівій частині вікна.
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Перша закладка (перший рядок в списку) - .
Вгорі два незалежні  списки допустимих  значень для  складання  класів. Від

вас вимагається  поставити   навпроти використовуваних  варіантів  допустимих
значень.  Якщо у Вас є клас "Е" хоч би в одній паралелі, ви повинні  поставити .
Внизу представлений загальний список профілів для предметів і класів.

Друга закладка -  описана в наступному розділі "Розклад дзвінків".
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Наступний  елемент  системи  і  третя  закладка  -  це  .
Можна  заповнювати або редагувати безпосередньо тут. Ці таблиці  автоматично
будуть заповняться при вказанні адрес людей. Головне призначення  цієї закладки
в тому, щоб стерти або виправити помилково  збережені адресні дані (Країну  або
Місто або Вулицю) в системі.
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Наступні  два  елементи  системи  і  дві  закладки  -  це

:
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і :
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а також :

служать  для детального опису статусу.

Закладка  для опису статусу батьків або опікунів:
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11 Заповнення первинних даних

При заповненні даних про заклад:
Пункт  «Сервіс»-«Відомості про школу»-«Основні»:
Форма власності: Комунальна або приватна.
Мова  навчання:  Вибрати  зі  списку  мову,  якою  проходить  викладання

більшості предметів в закладі. Якщо потрібної мови навчання немає, то: 
- Зайти в «Списки»-«Предмети».
- Додати предмет, назва якого буде відповідати назві мові навчання.
-  В  закладці  «Додаткові»,  властивостей  створеного  предмета,

вибрати  пункт  «Цей предмет  –  мова»  та  зберегти дані.  Після  цього  в  списку
з’явиться потрібна мова навчання.

Завантажити фотографію вашого навчального закладу.

Пункт  «Сервіс»-«Відомості про школу»-«Реквізити»
Повна назва навчального закладу: повинна відповідати назві відповідно до

статуту  та  містити:  назву населеного  пункту  (наприклад:  Запорізька,  Оріхівська,
Богданівська), тип навчального  закладу  (загальноосвітня  школа,  гімназія  і  т.ін.),
ступінь  (за  потреби:  І-ІІ,  І-ІІІ,  ІІ-ІІІ),  №  навчального  закладу  (за  наявності),  власне
назву (за наявності, наприклад  «Основа», «Інтелект»),  назву районної  або міської
ради підпорядкування, область підпорядкування. 

Коротка  назва  навчального  закладу:  повинна  містити  назву  населеного
пункту,  тип навчального закладу (наприклад:  ЗОШ, гімназія, НВК), № навчального
закладу (за наявності) та назву (за наявності, наприклад «Основа», «Інтелект»).
Важливо!!! В назві закладу не треба вказувати «Комунальний заклад».
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Повна назва Коротка назва

Запорізька гімназія №47 Запорізької міської ради
Запорізької області

Запорізька гімназія №47

Оріхівська гімназія №1 «Сузір’я» Оріхівської
районної ради Запорізької області

Оріхівська гімназія №1
«Сузір’я»

Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Гуляйпільської районної ради

Запорізької області

Гуляйпільська СЗОШ

Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№1 Веселівської районної ради Запорізької

області

Веселівська ЗОШ №1

Запорізька гімназія №71 з поглибленим
вивченням іноземної мови Запорізької міської

ради Запорізької області

Запорізька гімназія №71

Запорізька загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів
№37 Запорізької міської ради Запорізької області

Запорізька ЗОШ №37

Запорізький навчально-виховний комплекс
"Основа" з відділенням для реабілітації дітей,
хворих на цукровий діабет Запорізької міської

ради Запорізької області

Запорізький НВК «Основа»

Зеленопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Розівської районної ради Запорізької області

Зеленопільска ЗОШ

Запорізький навчально-виховний комплекс №67
Запорізької міської ради Запорізької області

Запорізький НВК №67

Мелітопольська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №2 для дітей із вадами

розумового розвитку Запорізької області

Мелітопольска СЗ школа-
інтернат №2

Малобілозерська естетична гімназія-інтернат
"Дивосвіт" Запорізької області

Малобілозерська гімназія-
інтернат «Дивосвіт»
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12 Початок роботи

Як і для будь-якого іншого способу складання розкладу необхідно
підготувати початкові матеріали:
§ навчальний план школи
§ кількість класів у школі
§ розподіл класів по змінах , якщо такі є
§ розклад дзвінків у школі
§ відомості про кількість приміщень у школі (корпусів, поверхів)
§ відомості про закріплення приміщень за вчителями
§ відомості про вчителів
§ розподіл навчального навантаження вчителів за класами

§ розподіл класного керівництва

§ інформацію про обов'язкові вільні дні вчителів

§ інформацію про заняття  в НВК 

§ відомості про розподіл класів на підгрупи для деяких предметів

§ список класів і предметів, для яких необхідно передбачити здвоєні уроки

§ особисті побажання вчителів до розкладу

Введення початкових даних проводиться в наступному порядку:

- установлення первинних настроювань;
- заповнення й управління довідковими даними - "Довідники";
- очищення  бази даних в повному обсязі від демонстраційних даних ,
- заповнення "Списків";
- заповнення "Співвідношення";
- створення навантаження для кожного класу-предмета- учителя;
І потім, відштовхуючись від вихідних даних, - створення та корегування розкладу
для кожного вчителя та кожного класу.

На першому етапі ми вводимо винятково характерні дані, тобто ті дані, які
напряму  характеризують  конкретну  базову  сутність-

, не зачіпаючи інші.

Дуже важливо - не створюйте нових семестрів до тих пір доки
не  будуть  занесені  всі  початкові  дані   в  базу  даних
 навчального закладу.
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13 Розклад дзвінків

Важливий елемент системи - це «Дзвінки / Зміни».

У  програмі  є  можливість  створювати зміни і  розклад  дзвінків  для  кожної
зміни окремо. Створювати, редагувати зміни можна за допомогою кнопок:

 -  додати  ,    -видалити,    -  відредагувати,   -  вийти  з

редагування,  - відновити дані.

Для  створення  розкладу дзвінків  виберіть  потрібну  зміну і  за  допомогою

кнопок під таблицею Уроки:  - додати,  - видалити,  - відредагувати,

 - вийти з редагування,  - відновити дані, зробіть всі потрібні дії.
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Тривалість кожного уроку і зміни обчислюється автоматично.
При  установці  дзвінків  для  уроків  і  змін  потрібно  враховувати,  що  при

створенні навантажень, і пізніше самого розкладу,  1 урок буде дорівнює 1 годині
навантаження  і  дорівнює  1  уроку  в  розкладі.  При  установці  дзвінків  уроків
враховуйте,  що  ви  встановлюєте  мінімальний  обліково-тарифікаційної  часовий
проміжок.



Розклад дзвінків 43

14 Очищення бази

Вибравши пункт   з розділу Сервіс головного меню, відкриємо
вікно Первинні налаштування на закладці  :

Подальші дії, необхідні для очищення БД, вже були описані в підрозділі
Первинні налаштування  розділу  "Сервіс. Первинні налаштування".
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15 Предмети

- Почніть створювати .
 
У програмі уже є достатньо великий список

предметів.

Кнопкою   -  можна додати новий предмет. Відкриється вікно нового предмета:
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У  закладці     в  полях   

  

вносимо, відповідно, повну й коротку назву заново створюваного предмета.

У  полі    зі  списку,  що
випадає, вибираємо галузь знань нового предмета:
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Нижче ми побачимо нагадування:

про необхідність завдання для кожного предмету рівня складності. Докладно на
цьому зупинимося в розділі інструкції Другий етап - Співвідношення -
Труднощі предметів.

Далі ми призначаємо чи обов'язковий цей предмет, чи вимагається
обов'язково денний час для цього предмета й чи необхідно розбивати клас на
підгрупи із зазначенням кількості підгруп від одного (якщо немає такої необхідності
) до чотирьох:

Знизу  місце для вільного опису та заміток щодо створюваного предмету:
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В закладці    визначається один або декілька викладачів, які
можуть вести даний предмет :

Натиснувши кнопку    отримаємо:

У цьому вікні кнопкою   додаємо викладача:

Помістивши курсор у поле    і
клацнувши кнопкою миші одержимо поле для інтелектуального пошуку за введеною
інформацією (наприклад, перша літера прізвища - М):
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 або вибору вчителя по значкові   зі списку, що випадає, учителів:

Кнопка    дозволяє робити всі операції як і для кнопки   , але вже у

вигляді зміни раніше уведених параметрів для обраного предмета.

Уважно вивчите список уведених предметів і видаліть або сховайте
непотрібні Вам кнопкою . 

Подивіться на перемикач вигляду на панелі кнопок праворуч угорі.

Приховані предмети перейдуть у розділ . Відредагуйте за потребою
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предмети, що залишилися, додайте свої. На даному етапі заповнювати
параметри в закладці 

 
не обов'язково.



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації50

16 Закладка "Додаткові" для предметів

Для коректного відображення інформації при її подальшому використанні у
звітах та складанні розкладу в закладці "Додаткові" вікна "Властивості  предмету"
з'явились наступні поля:
- Відповідає предмету або групі предметів у звіті 83-РВК
- Відповідає предмету або групі предметів у звіті ЗНЗ-1, Д-4...
- Цей предмет - мова
- Цей предмет - іноземна мова
- Код мови

Для кожного предмету обов'язково потрібно вибрати з випадаючого списку:
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а також:
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Якщо предмет являється мовою то необхідно ставити відповідну відмітку
та  вписати  в поле "Код мови" відповідний  код:
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Якщо предмет являється іноземною мовою то також необхідно ставити
відповідну відмітку і вписати в поле "Код мови" відповідний код:
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При створенні нового класу будуть доступні для вибору з випадаючого
списку "Мови навчання" у вікні "Властивості класу" тільки ті предмети у яких є
відмітка "Цей предмет - мова ".
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17 Коди мов

Буквені коди мов слугують для полегшення візуальної перевірки
правильності заповнення розділу ІІ звіту ЗНЗ-1. Їх рекомендується вибирати
відповідно до ISO 639-2 - Міжнародним стандартом ISO скорочень назв мов або
Міждержавним стандартом "Система стандартів за інформацією, бібліотечною і
видавничою справою. КОДИ НАЙМЕНУВАНЬ МОВ", ГОСТ 7.75-97.

Цифрові коди мови навчання для розділу ІІ звіту ЗНЗ - 1:

01.українська
02.російська
03.молдовська
04.кримськотатарська
05.угорська
06.польська
07.румунська
08.словацька
09.англійська
10.болгарська
11.російська, кримськотатарська
12.російська, румунська
13.російська, угорська
14.еврейська
15.гагаузька
16.арабська
17.російська, болгарська
18.болгарська, молдовська
19.російська, англійська
20.латинська
21.грецька
22.німецька
23.французька
24.японська
25.китайська
26.корейська
27.татарська
28.італійська
29.іспанська
30.індійська
31.вірменська
32.турецька
33.чешська
34.інші

Цифрові коди іноземних мов для розділу ІІ звіту ЗНЗ - 1:
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01.англійська
02.німецька
03.французька
04.іспанська
05.китайська
06.японська
07.індійська
08.турецька
09.латинська
10.інші
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18 Імпортування даних

У програмі "КУРС: Школа" є можливість імпортування даних про учнів і про
вчителів з файлів, створених в Mikrosoft Excel. При цьому, у файлі обов'язково
повинні бути введені обов'язкові до заповнення поля: Прізвище, Ім'я, По батькові,
дата народження, стать.

Щоб почати імпорт даних з файла Excel, в меню оберіть Сервіс-Імпорт
даних

У вікні, спочатку вибираємо які списки імпортуємо Учнів або Вчителів, потім
необхідно вибрати куди імпортувати. Натисніть кнопку Відкрити і виберіть файл зі
списком, наприклад, учнів:
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Примітка: У файлі зі списком не повинно бути об'єднаних осередків.
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У вікні програми з'явиться список з даними з обраного вами файлу:

У 3 пункті "Як імпортуємо" необхідно вказати, з якого за рахунком рядка
будуть рахуватися дані. Наприклад, якщо у Вас перший рядок-це назви колонок, а
в усіх наступних рядках записані самі дані, то імпортувати необхідно із другого
рядка, для цього поставте занчення "2" в 3 пункті.

Далі, необхідно вказати для кожної з колонок, які Ви хочете імпортувати, що
позначає ця колонка. Наприклад, в колонці С записані прізвища учнів, тому в
колонці С необхідно змінити значення Не задано на значення Прізвище. Таким же
способом необхідно вказати відповідність для всіх колонок, що Ви хочете
імпортувати. Обов'язково повинні бути зазначені Прізвище, Ім'я, По батькові,
стать, дата народження. Без цих обов'язкових значень імпорт буде неможливий.
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Після вказівки всіх значень, натисніть кнопку "Почати імпорт" внизу вікна:
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Почнеться імпорт даних:
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Після завершення імпортування всі дані будуть завантаженість і створені
облікові картки для учнів, які були в списку. При необхідності Ви можете
редагувати дані про учнях в облікових картках.
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19 Створення класів

- Перейдіть на закладку   :

Для створення класу, натиснувши  кнопку :
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У вікні  
   

досить увести його найменування з номера

паралелі  та літери :

,

 указати  зміну     і кількість годин на тиждень згідно з
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навчальним планом .

Для вибору класного керівника натискаємо кнопку  у пункті 

   

у вікні  : 

дотримуючись  правил  викладених  у розділі  Предмети  для  додавання  вчителів,
вибираємо класного керівника для створюваного класу. Відмінність лише  в тому,
що вчителів, здатних вести цей предмет, може бути кілька, а класний керівник для
класу може бути тільки один.

Класного керівника вводимо після заповнення закладки  .

Потім, за необхідністю, вибираємо зі списку, що випадає, Профіль:

і Спеціалізацію створюваного класу:
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В полі  потрібно вказати мову навчання.

В полі    вноситься довільна інформація , на розсуд користувача:

В результаті отримаємо:
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Профіль і спеціалізацію заповнювати за потребою. Учнів додавати можна

пізніше,  звідси вони додаються  маленькою зеленою кнопкою  праворуч  внизу
форми класу. У списку учнів зеленим кольором виділяється  прізвище  старости
класу. 

Додаткові опції в закладці   поки що вводити не потрібно.
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20 Профіль класу

У вікні "Властивості класу" форма таблиці зі списком учнів класу виглядає так:

Якщо клас буде багатопрофільним, тобто в полі Профіль буде вибрано
більш ніж один профіль то для кожного з учнів потрібно буде вибрати профіль
навчання.

Спочатку за допомогою відмітки  L  вибираємо в випадаючому списку
профіль або декілька профілів, які закріплений за цим класом:
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Потім за допомогою кнопки CTRL на клавіатурі (утримуючи її) вибираємо зі
списку учнів довільну групу:
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Потім відпускаємо  кнопку CTRL та натискємо кнопку q , яка знаходиться
внизу під колонкою "Профіль" та вибираємо з випадаючого списку профіль
навчання для вибраних раніше учнів даного класу.



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації72

Натиснувши кнопку "Зберегти" отримаємо:
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Якщо при виконанні цих дій замість кнопки CTRL натиснути та утримувати
кнопку  SHIFT, то зможемо вибрати, позначивши початок та закінчення нашого
вибору, безперервний список учнів:
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В результаті це призведе до правильного обліку учнів за профілем
навчання в 3 розділ звітіу ЗНЗ-1. Але важливо 
пам'ятати, що тепер якщо для класу існує тільки один профіль, то потрібно за
допомогою кнопки SHIFT, як написано вище,  закріпити цей профіль за всіма
учнями класу.

Поруч з кнопкою  - "Створити "  є кнопка  - "Редагувати". З її

допомогою можливо редагувати деякі властивості для групи учнів, що будуть
вибрані за допомогою приведеної вище методики. Після формування списку 
натискаємо кнопку "Редагувати "  та починаємо редагувати властивості,  що цього
потребують, в новому вікні для роботи з групою "Властивості контакту".
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21 Структура школи

- Структура школи  . 
Вікно, що відображає структуру школи складається із двох частин:
Ліворуч у дереві створіть фізичну структуру Вашої Школи (за допомогою

контекстного меню, правою кнопкою мишки). Дерево складається з об'єкта
"Школа" у корені дерева, далі йдуть корпуси, які мають поверхи.

Праворуч відображається перелік кабінетів школи з короткою
характеристикою кожного кабінету. Під уже знайомими нам кнопками  - створити,

 - редагувати та   - вилучити (вони працюють при створенні, редагуванні,
видаленні кабінетів) ліворуч знаходиться панель, що відображає деревоподібну
структуру школи:

Кнопка 
  
слугує для для згортання, а  відповідно для розгортання гілок

дерева.
Вибравши одну з гілок  -  

 
і клацнувши на ній правою кнопкою миші

отримаємо:
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Тут ми можемо "створити" новий корпус , "створити" новий поверх, перейменувати
або вилучити поточну позицію. Дерево повинне відображати реальну структуру
школи з усіма її корпусами й поверхами в кожному корпусі. 

Після "створення" корпусів і поверхів можна приступити до "створення"
кабінетів.

Натискання кнопки   приводить до відкриття вікна   :

У полях   та  

 уводимо відповідно № і назву кабінету. Позначка   підтверджує
доступність кабінету на період дії створюваного розкладу. За допомогою 

задається максимальна кількість місць для учнів -   та  

  площа в м2 для "створюваного" приміщення.
В полях корпус і поверх у списках, що випадають, вибираємо значення, що
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цікавлять нас, для створюваного кабінету. При цьому вибір поверху доступний
тільки для вже обраного корпуса.

На попередньому кроці ми заповнили предмети, так що на цьому етапі
бажано відразу встановлювати спеціалізацію кабінетів.  

У списку, що випадає, вибираємо спеціалізацію кабінету:

І наприкінці закладки   у полі   можемо додати текст, що
характеризує особливості цього кабінету:

Закладка  :

 На даному етапі заповнювати вміст поля   закладки 

  не потрібно. Це необхідно буде зробити в процесі або після



Структура школи 79

заповнення таблиці  учасниками з ознакою 
 
.
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22 Навчальний період

Щоб відкрити вікно редагування навчального періоду вам необхідно обрати
в пункті меню «Списки» - «Навчальний період». 

У  вікні  «Навчальний  період»  перевірте  дати початку  та  кінця  поточного
семестру.  Поточний  семестр  помічається  за  допомогою  зеленої  галочки.  Якщо
дата  кінця  поточного  семестру  співпадає  з  кінцем  навчального  року,  то  даний
період потрібно скоротити перед створенням нового семестру. Для цього виділіть
поточний  семестр  та  натисніть  кнопку  «Змінити».  У  вікні, що  відкрилося  внесіть
корективи до дати кінця семестру.
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Після  внесення  змін  у  строки  першого  семестру,  за  допомогою  кнопки
«Створити» переходимо до створення нового семестру.

У вікні «Властивості семестру», що  з’явилося, введіть дату початку і кінця
семестру (рекомендовано  у понеділок  та  в  неділю відповідно). Щоб скопіювати
розклад на наступний навчальний період перейдіть на закладку Додаткові. В пункті

 ,  за  допомогою кнопок    та   Ви  можете  додавати  або
видаляти  строки  вибору  тижнів  для  копіювання  (до  4-х  тижнів).  Після  чого
натисніть кнопку «Створити».
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Навчальний період 83

Після  натиснення  кнопки  «Створити»  генератор  почне  створення  нового
навчального  періоду,  зачекайте.  При  створенні  нового  семестру,  програма
автоматично  перенесе  усі  списки,  навантаження  та  журнали  до  нового
навчального періоду. Якщо розклад на наступний  семестр не змінився, Ви можете
перенести до чотирьох тижнів розкладу на наступний семестр. Всі інші тижні можна
заповнити,  копіюючи існуючі тижні на всі інші.

Після  створення,  оберіть  створений  семестр  як  поточний,  та  у  вікні
«Підтвердження» натисніть «Да».

Після  відкриття  нового семестру, натисніть  закладку  «Списки» -  «Основні
списки», щоб перейти до даних по навчальному закладу. 
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23 Облікові картки

- Перейдіть на закладку :

Почати створення учасників системи варто з адміністративної складової. І
знову скористаємося знайомими нам кнопками    - створити,   - редагувати  та

 - видалити. 

Натискаємо кнопку  і починаємо роботу із закладкою    з вікна  

:
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В розділі   цієї закладки, клацнувши будь-якою кнопкою

миші на полі  отримаємо    - можливість завантажити
зображення із графічного файлу вказавши шлях до нього за допомогою звичайних
засобів Windows.

Клацаючи будь-якою кнопкою миші в поле зі значком   або    і
змінюючи його, виберемо стать учасника системи

Поля обов'язкові для заповнення:
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Заповнюємо поля   ,

 та ідентифікаційний код .

Нижче вибираємо посаду з випадаючого списку, зміст якого готується у

Довідниках  - вікно  , закладка   :

Якщо вибирається посада, відмінна від учня, то зовнішній вигляд вікна
видозмінюється. З'являється додаткові поля:
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Обов'язково заповнюємо поле Пед. кваліфікація:

В  цьому  випадку  маються  на  увазі  кваліфікаційні  категорії  "спеціаліст",
"спеціаліст  другої  категорії",  "спеціаліст  першої  категорії"  та  "спеціаліст  вищої
категорії"  згідно  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних  працівників
 затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. за
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№ 930. При відсутності пед. кваліфікації виберіть "Немає".

Тут же заповнюємо поля, що характеризують зв'язки базової сутності Люди
з іншими базовими сутностями: 

Люди - Приміщення  - 

Люди - Предмети -       

Люди - Класи -                 
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Якщо  в  полі  Посада  вибрати  Учень,  то  вигляд  головного  вікна  буде
наступний:

При необхідності вкажіть клас, в якому вчиться учень:

Якщо учень є дитиною мікрорайону і вчиться у вашому учбовому закладі,
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поставте відповідну галочку: .
Якщо учень є дитиною мікрорайону, але вчиться не у вашому

учбовому закладі, то в полі Посаду необхідно вибрати для нього не учень, а
дитина мікрорайону:

Для учнів активна закладка , де відображаються дані про батьків
учня, взяті зі свідоцтва про народження:

Нижче, якщо буде потреба, заносяться й відображаються дані про інших
осіб, які в силу різних причин можуть займатися вихованням учня:

Де можливо вибрати з випадаючого списку дані про цю особу:
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або дублюються, у загальному випадку, дані про батьків:

Нижче відображаються  дані про місце роботи:

.

Якщо співробітник або учень вибув з навчального закладу, то в обліковій
картці необхідно вказати відповідні дані:
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23.1 Закладка "Контакти"

При необхідності заповніть контактні дані учасника системи у закладці
"Контакти"

Вкажіть паспортні дані (за наявністю паспорта):
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 Для ученів автивно поле для введення даних про Свідотство про
народження:

Потім, за необхідністю, потрібно заповнити поля контактних телефонів або
E-mail:

а також поля адресних даних:

де кнопка    для слугує для дублювання даних у випадку якщо адреса прописки
збігається з адресою фактичного проживання.

23.2 Закладка "Для співробітників"

Якщо вибрана посада відмінна від учня, то в обліковій картці активна

закладка  :
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У полях цієї закладки, якщо необхідно, ми задаємо параметри, що
характеризують співробітника або вчителя:
Педагогічне звання, Науковий ступінь, Почесне звання, Нагорода(знак
відзнаки) - якщо такі є, та Внутрішній тип вибраний зі списку, що випадає:
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Педагогічне звання вибирається зі списку, що випадає,  згідно переліку
відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. за №
930.

Науковий ступінь вибирається зі списку, що випадає,  згідно переліку
відповідно Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання
старшого наукового співробітника , затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України  від 7 березня 2007 р. за N 423.

Почесне звання, Нагорода(знак відзнаки) згідно переліку відповідно
Положення про почесні звання України, затвердженого  Указом Президента
України  від 29 червня 2001 року N 476/2001  та Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки  Міністерства освіти і науки України, затвердженого
Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 за N 605.

Вміст полів задається у вікні  в закладках 

 и .

23.3 Закладка "Спеціальні"

Закладка "Спеціальні" для вікон "Властивості контакту \_______\
Вчитель\_______".
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В цій закладйі ми виставляємо відмітки вчителю, якщо він являється
сумісником, пенсіонером,  викладає на державній мові і якщо потрібно
враховувати його у звітах. 

З випадаючого списку вибираємо для вчителя кваліфікаційно-освітній
рівень згідно Закону України "Про освіту":
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Також ставимо, якщо потрібно, відмітки психолог-практик, логопед,
соціальний педагог, дефектолог, бібліотекар, педагог-організатор та вихователь. 

Вихователю потрібно виставити відмітку для уточнення:
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В полі "Загальний стаж р./д." в лівій частині вписуємо кількість повних років
загального стажу, який мав вчитель до зарахування на теперішнє місце роботи. В
правій частині - кількість днів загального стажу, який мав вчитель крім повних
років до зарахування на теперішнє місце роботи. 

В полі "Педагогічний стаж р./д." ми робимо такий же запис, але вже відносно
стажу педагогічної роботи.

Нижче ми вводимо дату зарахування вчителя на його теперішнє місце
роботи. В результаті програма вираховує загальний та педагогічний стаж на
поточну дату відкриття бази даних. Ця інформація відображається в списках та
використовується при автоматичному створенні звітів 83-РВК.

Закладка "Спеціальні" для вікон "Властивості контакту \_______\
Учень\_________". 
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В цій закладці, якщо це потрібно виставляються відмітки, які в подальшому
відображаються в списках та використовуються при автоматичному створенні
звітів ЗНЗ-1.

При заповненні цієї закладки слід пам'ятати, що:

Відмітка в полі  ставиться тільки в
загальноосвітніх школах - інтернатах та спеціальних загальноосвітніх
школах - інтернатах, якщо в них є учні які лише відвідують заняття і не
забезпечуються одягом, взуттям і харчуванням.

Відмітка в полі  ставиться в навчальних
закладах інтернатного типу, де є учні які тільки проживають в цих закладах, а
навчаються в інших закладах.
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Відмітка в полі  ставиться тільки в
гімназіях, ліцеях, колегіумах за наявності в них класів (учнів), що навчаються за
загальноосвітньою програмою.

Відмітку  в полі  не ставлять у

спеціальних школах та спеціальних школах - інтернатах.

Відмітку  в полі   ставлять тільки в спеціальних
школах і спеціальних школах інтернатах для дітей з вадами у фізичному
розвитку.

Відмітку  в полі    ставлять тільки в спеціальних закладах для
людей з вадами зору.

Відмітку  в полі    ставлять тільки в спеціальних закладах
для сліпих.

Відмітку  в полі  не ставлять в усіх установах
інтернатного типу.

Відмітки  в полі  ставляться для учнів з сімей, які
отримують допомогу відповідно до закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Відмітки в полі  ставляться на підставі документів особової справи
учня. 
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24 Робота з групою учителів та/або учнів

Визначивши будь яку кількість людей (учнів, учителів чи іншого персоналу),
що знаходяться в загальному списку "Всі", чи в відфільтрованих списках "Учні",
"Викладачі", "Решта" за допомогою кнопок CTRL та SHIFT та методикою
викладеною в попередньому розділі цього документу, ми  скориставшись кнопкою 

  - "Змінити",  можемо редагувати властивості для всієї групи.

Вибір:

Властивості контакту групи із учнів та персоналу, закладка Основні:
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Закладка для учнів:
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Спеціальна закладка для учнів:
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Спеціальна закладка для учителів та персоналу:
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  - ця мітка означає, що якщо була змінена властивість напроти неї, то зміна при
зберіганні (натисненні кнопки Зберегти) не буде врахована та збережена для
всіх вибраних людей.

 - ця мітка означає, що якщо була змінена  властивість напроти неї, то зміна при
зберіганні (натисненні кнопки Зберегти)  буде врахована та збережена для всіх
вибраних людей.

Мітка змінюється на протилежну, кожен раз, якщо навести на неї курсор
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миші та клацнути один раз лівою кнопкою.

25 Звязки між базовими сутностями

Приміром, призначення "класного керівника" у закладці   вікна

  кнопкою  :

"відповідальних за кабінети" у закладці   вікна 

кнопкою :

де кнопкою  можна додати, кнопкою  - видалити позицію. 

"хто який предмет може вести" можна призначити в закладці 

вікна    кнопкою   на позиції   :
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з переліком предметів, які може вести цей викладач:

і т.д.
Зв'язок двосторонній, приміром, призначати "класного керівника" можна на

формі редагування властивостей "Класу", вибравши керівника на закладці
"Основні", а можна на формі редагування властивостей людей "Контакту",
вибрати клас на закладці "Для співробітників".

При необхідності можна назачити вчителя класним керівником в двох і
більше класах. Для цього у вікні «Властивості контакту: ПІБ / Учитель / Клас»

необхідно перейти на закладку  .
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Тут у полі   необхідно скористатися кнопкою .

У вікні, що відкрилося ,  

необхідно поставити відмітку    (галочка), біля значка +.
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Натискання кнопки    дозволить призначати вчителя класним керівником
більше ніж в один клас. Призначення для інших класів проводиться так само як і
при початковому виборі класного керівника. Клас вибирається з випадаючого
списку класів, у яких ще немає класного керівника.

Будь-які додаткові дані й співвідношення рекомендуються до заповнення!
Це значно спростить і прискорить процес складання навантаження й розкладу!
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26 Класне керівництво. Спосіб перший

Класне керівництво можна визначити двома способами. 
Спосіб перший - при вже створених списках вчителів.

У списку 
 
в закладці   вікна :

для вже існуючого або новоствореного класу в полі  скористаємося

кнопкою "Змінити" . Відкриється вікно:
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У цьому вікні скориставшись кнопкою   вибираємо зі списку вчителів, що

випадає,  класного керівника:

У цьому переліку присутні тільки ті вчителі, які ще не є класними керівниками.
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27 Класне керівництво. Спосіб другий

Спосіб другий - при вже створених списках класів.

У списку   -  в закладці   вікна

:

для вчителя в полі  скористаємося кнопкою "Змінити" .
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У цьому вікні скориставшись кнопкою  вибираємо зі списку класів, що

випадає, клас для якого призначаємо вчителя класним керівником:

У цьому переліку присутні тільки ті класи, яким ще не призначені класні
керівники. Якщо необхідно для даного вчителя призначити більше одного класу, де
він буде класним керівником необхідно виставити галочку . Після цього ми

зможемо призначати класне керівництво для цього вчителя більше ніж в одному
класі.
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28 Побажання (методгодини, методдні)

Доданий інструмент - властивість людини (контакту) - Побажання. Цей
інструмент дозволяє врахувати при складанні розкладу наявність обов'язкових
вільних від викладацької роботи днів або годин для вчителів (виконання обов'язків
адміністрації, методичні дні й методичний годинник викладачів, для навчання на
заочних або вечірніх відділеннях ВУЗів, для навчання на курсах підвищення
кваліфікації, роботи сумісників) і побажань учителів.

Для всіх людей у системі КУРС, крім учнів, доступна закладка:
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. 
На закладці представлена таблиця з такими колонками:
- початок уроку(-ів);
- зміни - це перелік змін, для яких є урок у цей час;
- стовпчики 1,2 - уточнення, який саме урок і в яку зміну;
- дні тижня.

Побажання переключаються натисканням лівої кнопки мишки й мають 3
статуси:

   – не може працювати;

 – може працювати;

  – можливо робочі години.

Рекомендується використовувати даний інструмент для кращої генерації
автоматичного розкладу. Якщо побажання вчителя НЕ відомі, НЕ виставлені й
ніяким способом не враховані, то вважається, що вчитель може працювати на
кожному з уроків у будь-який час.

Також побажання відображаються при ручному редагуванні розкладу
вчителя:
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Як видно з малюнка, між стовпчиком номера уроку й часом початку уроку є
стовпчик, що відображає побажання обраного вчителя.
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29 Співвідношення

Для  більшості  випадків  при  складанні  розкладу  Вам  може  знадобитися
довідкова інформація. Доступ до  одержання  або  редагування  такої  інформації
отримаємо в розділі   Головного меню або кнопкою  : 

Необхідно  встановити  коефіцієнти  складності  для  предметів  (у  розрізі
класів). Редагування відбувається як в EXEL, просто вводьте значення  від 1 до
12. Порожнє поле або 0 - означає, що цей предмет у цьому класі не читається!

Заповнення коефіцієнтів складності  предметів при початковому
введені та корегуванню для кожної паралелі, у якій читається цей предмет - 
обов'язкове! Якщо предмет  НЕ читається в даній паралелі, то необхідно
поставити 0.
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30 Складність предметів

Для  кожного  предмета,  що  створюється  вперше  необхідно  вибрати
властиву йому складність (важкість). Складність (важкість) предмету вибирається
згідно рекомендацій викладених в  "Додатку №6 до  Державних санітарних правил
і  норм  влаштування,  утримання  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та
організації  навчально-виховного  процесу (  ДСанПіН 5.5.2.008-01)", а  також, при
визначенні  важкості  нових  предметів  використовувати  в  якості  допоміжних,
рекомендації  з "Приложения  №6 Гигиенических  требований к условиям обучения
школьников  в различных  видах современных общеобразовательных  учреждений
(СанПиН 2.4.2.576-96)". 

В програмі КУРС:Школа використовується, як більш гнучка 12-бальна
шкала градації важкості предметів. Тому  використовуючи бали складності взяті з
Додатку №6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01, де використовується 6-бальна шкала,
потрібно множити їх на два, а вже потім заносити їх до таблиці Предмет(Важкість).

Складність (важкість) предмету повинна визначатись для кожного класу де
він вивчається.

- Почніть роботу з першої  закладки . Уведіть бали труднощів.
Зверніть  увагу,  що  в  першу  чергу  всі  предмети,  які  ви  створили  вручну  при
заповненні базових сутностей потребують проставляння балів. 

Щоб увести труднощі по певному предмету для обраної паралелі, наприклад
по інформатиці для шостих класів, необхідно в кліточці на перетині цих двох
параметрів клацнути лівою кнопкою миші:
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та з допомогою  вибрати величину, що цікавить нас.
( Нагадуємо ще раз, що заповнення коефіцієнтів труднощів предметів для
кожної паралелі, у якій читається цей предмет - обов'язкове! Якщо предмет НЕ
читається в даній паралелі, то необхідно залишити пусте поле.
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30.1 ДСанПіН 5.5.2.008-01

N 63, 14.08.2001, Правила, Норми
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН
5.5.2.008-01

Додаток 6
Гігієнічні вимоги до розкладу уроків

Сучасними науковими дослідженнями встановлено, що найвища активність
розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на інтервал з 10 до 12-ої
години. Цей час характеризується найбільшою ефективністю засвоєння матеріалу
при найменших психофізичних затратах організму.Тому в розкладі уроків для
молодших школярів предмети, що вимагають значного розумового напруження,
повинні проводитися на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку - на 2, 3,
4 уроках.
Неоднакова розумова діяльність учнів і в різні дні навчального тижня: її рівень
зростає до середини тижня і залишається низьким на початку (понеділок) і в кінці
(п'ятниця) тижня.Тому розподіл навчального навантаження протягом тижня
повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу. На
ці дні в шкільний розклад необхідно виносити предмети, які потребують великого
розумового напруження або ті, які не вимагають значного навантаження, але у
більшій кількості, ніж в інші дні тижня.
Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на II-IV уроках
дня посеред тижня.

Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання домашніх
завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі занять.

Необхідно проводити оцінку розкладу уроків. Для цього пропонуємо
використовувати методику, розроблену Н.П.Гребняком і В.В.Машиністовим (1993
р.). За цією методикою кожний навчальний предмет має різний бал складності:

Предмет    Ступінь важкості
Геометрія 6
Алгебра  5,5
Іноземна мова 5,4
Хімія 5,3
Фізика 5,2
Біологія 3,6
Укр. мова 3,5
Укр. література 1,7
Історія 1,7

При правильно складеному розкладі уроків найбільша кількість балів за
день по сумі усіх предметів повинна припадати на вівторок і (або) середу.

Для учнів молодшого і середнього віку розподіляти навчальне
навантаження в тижневому циклі слід таким чином, щоб його найбільша
інтенсивність (по сумі балів за день) припадала на вівторок і середу, в той час як
четвер був дещо полегшеним днем.
Розклад складено неправильно, коли найбільше число балів за день припадає на
перший та останній робочі дні тижня або коли воно однакове у всі робочі дні.
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30.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

Приложение 3
к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Гигиенические рекомендации к расписанию уроков.

Современными  научными  исследованиями  установлено,  что
биоритмологический  оптимум  умственной  работоспособности у детей школьного
возраста  приходится  на  интервал  10  -  12  часов.  В  эти  часы  отмечается
наибольшая  эффективность  усвоения  материала  при  наименьших
психофизиологических  затратах организма. 
Поэтому в расписании уроков для обучающихся I ступени обучения образования
основные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся II и
III ступени образования - на 2, 3, 4 уроках. 
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной
недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале
(понедельник) и в конце (пятница) недели. 
Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким
образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти
дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему
баллу по шкале трудности (таблица 1, 2, 3 настоящего приложения) либо со
средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем
количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала,
контрольные работы следует проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной
недели. 

Предметы, требующие  больших  затрат времени на домашнюю подготовку,
не должны группироваться в один день.

При составлении расписания уроков для обучающихся  начальных, средних и
старших  классов необходимо  пользоваться  таблицами 1-3, в  которых трудность
каждого учебного предмета ранжируется в баллах.
Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе
последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с
письменными заданиями и контрольные работы. 
При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов
за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду. 

Таблица 1
Шкала трудности предметов для 1-4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг
трудности)

Математика 8

Русский (национальный, иностранный 
язык)

7

Природоведение, информатика 6

Русская (национальная) литература 5

История (4 классов) 4
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Рисование и музыка 3

Труд 2

Физическая культура 1

Таблица 2

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5-9 классах

Общеобразоват
ельные предметы

Количество баллов (ранг трудности)

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Химия - - 13 10 12

Геометрия - - 12 10 8

Физика - - 8 9 13

Алгебра - - 10 9 7

Экономика - - - - 11

Черчение - - - 5 4

Мировая
художественная
культура (МХК)

- - 8 5 5

Биология 10 8 7 7 7

Математика 10 13 - - -

Иностранный язык 9 11 10 8 9

Русский язык 8 12 11 7 6

Краеведение 7 9 5 5 -

Природоведение 7 8 - - -

География - 7 6 6 5

Граждановедение 6 9 9 5 -

История 5 8 6 8 10

Ритмика 4 4 - - -

Труд 4 3 2 1 4

Литература 4 6 4 4 7

ИЗО 3 3 1 3 -

Физическая культура 3 4 2 2 2

Экология 3 3 3 6 1

Музыка 2 1 1 1 -

Информатика 4 10 4 7 7
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ОБЖ 1 2 3 3 3

   Таблица 3

Шкала трудности учебных предметов изучаемых в  10-11 классах

            Общеобразовательны
е

 предметы

Количество
баллов (ранг
трудности)

           Общеобразовательны
е предметы

Количество
баллов (ранг
трудности)

Физика 12 Информатика,
Экономика

6

Геометрия, химия 11 История,
Обществознание, МХК

5

Алгебра 10 Астрономия 4

Русский язык 9 География, Экология 3

Литература,
иностранный язык

8 ОБЖ, Краеведение 2

Биология 7 Физическая культура 1

31 Продуктивність уроків

  - Перейдіть на другу закладку  

Зміна величини Продуктивності уроків в перебігу дня для паралелей
проводиться точно так само, як і в попередньому розділі для Труднощів
предметів.
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32 Сприятливі дні

- Перейдіть на третю закладку  :

Зміна  величини  Продуктивності  за  днями  тижня  для  паралелей
проводиться точно так само, як і в попередніх розділах для Труднощів предметів
і Продуктивності уроків в перебігові дня для паралелей.
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33 Узагальнена картина співвідношень

Переконаєтеся в тому, що всі потрібні бали проставлені.

 - Закладка  :
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34 Перевірка наявності всіх необхідних даних

Перед початком створення навантажень та розкладу необхідно впевнитися
в наявності наповненості мінімального набору даних (наявності введеного
мінімального набору властивостей і зв'язків).

Базові сутності (Основні списки - Списки):

O Предмети 
- повна назва;
- коротка назва;
- пріоритет (чим він вище, тим раніше предмет ставляють в розклад);
- кількість підгруп;
- список учителів, який ведуть або можуть вести предмет.

O Класи
- клас (складається з № паралелі й букви);
- зміна навчання;
- класний керівник.

O Приміщення
- номер;
- назва;
- доступність;
- спеціалізація й можливість проводити інші предмети;
- відповідальний за приміщення.

O Люди
- ПІП;
- посада (учитель, учень, директор і т.д.);
- для вчителів обов'язкова наявність "кваліфікації";
- побажання вчителів;
- для вчителів:

- список предметів, який вони ведуть або можуть вести;
- класне керівництво;
- відповідальний за приміщення.

Співвідношення: 

O Предмет (труднощі) 
- для кожної паралелі вказати труднощі (1-12) предметів, що читаються їм. Якщо
труднощі не встановлені, то предмет не читається для паралелі!

Довідники - Дзвінки/Зміни:

O Уроки
- зміна;
- № уроку;
- початок;
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- кінець.
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35 Навантаження та розклад

Для створення навантаження звичайно визначається зв'язок: Паралель-
Предмет- Години.
У програмі реалізований зв'язок: Клас(и) - Години-Учитель-Приміщення.
Де:
- клас(и) - один клас або вся паралель (цілим класом або підгрупами);
- предмет - конкретний предмет;
- години - години за навчальним планом + години за цей період (семестр або
чверть);
- учитель - учителі, найбільш підходящі до предмета + усі інші вчителі;
- приміщення - список приміщень, в яких можливо викладати це навантаження,
приміщення найбільш відповідні предмету й учителеві + усі інші приміщення.

Для управління цим зв'язком були створено два основні інтерфейси. На
першій закладці вже знайомий інтерфейс із таблицею, яку ви можете фільтрувати,
групувати і т.д. по своєму бажанню.

Угорі ви бачите знайому панель із кнопками для створення - ,
редагування - , видалення -    інформації.

Редагування створених навантажень все так само доступно кнопкою  або
по подвійному клацанню лівої кнопки миші на даних, що цікавлять, у таблиці:
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Друга закладка  розширена новими можливостями.

Серед незаперечних достоїнств закладки  :
- відображення суми навантаження кожного вчителя;
- відображення суми навантаження кожного класу;
- відображення того, хто, скільки годин і в яких класах веде;
- усе вище згадане для 3 видів навантаження:
- години на рік по програмі МОН;
- години на поточний період (семестр, …);
- відхилення поточного періоду від норми на рік.
- усе вище згадане в єдинім вікні.
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Для створення, зміни або видалення певного зв'язку Вчитель - Клас,

необхідно на кліточці, що нас цікавить, у закладці    зробити одне
клацання правою кнопкою миші або подвійне клацання лівої.

Таким чином, ви бачите всю картину розподілу навантаження у всьому
навчальному закладі й відразу можете оцінювати завантаженість класів. Це
двомірне представлення даних. Змінивши навантаження для вчителя, ви відразу
побачите зміну годин навантаження класу й навпаки.
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36 Редактор навантажень. Особливі можливості

Корисною та унікальною здатністю є можливість завдання як завгодно
складної схеми розподілів навантажень.

Для початку відзначимо, що кількість підгруп, на яку розбивається клас,
може вирізнятися від заданого по предмету. Крім того, підгрупи можна відключати,
у такий спосіб створивши навантаження по предмету тільки для однієї з підгруп
класу.

Це корисно у випадку, якщо клас розділений на 2 частині так, що вони
слухають різні предмети. Приміром , англійська та німецька мова. Ми створюємо
по одному навантаженню для цих предметів із двома підгрупами для кожної. У цих
навантаженнях відключаємо   1 і 2 підгрупи (по одній для кожного навантаження).

З іншої сторони це все може бути предмет "Іноземна мова" і створюватися
як єдине навантаження. Підходів багато й отут усе залежить від Ваших потреб.

Наступної важливою особливістю є інтелектуальні списки, що випадають.
Зміст у тому, що найбільш оптимальні варіанти будуть завжди розташовані вгорі
списку. До того ж, де можливо, система сама зробить вибір.

Максимальна автоматизація після вибору предмета проявляється в
повністю автоматичному виборі вчителів і кабінетів з можливістю наступного
ручного редагування.
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37 Навчальний план і створення навантажень

При створенні нового навантаження перед вами відкриється нове вікно:

Порядок роботи з вікном:
- змінити паралель і букву класу. При необхідності можна створювати
навантаження для всієї паралелі, вибравши пункт "Усі" у списку, що випадає,
"Буква";
- змінити предмет. Предмет несе інформацію про вчителів, кабінети, підгрупи.
Вибір предмета приведе до вибору найбільш оптимальних учителів і приміщень;

- тип навантаження;
- фактична кількість підгруп, на які ділиться клас за предметом;
- число годин на тиждень на навчальний рік;
- число годин на тиждень на період;
- якщо потрібно, для кожної підгрупи класу встановити індивідуальне число годин;
- забрати   напроти не використовуваних підгруп (поруч із ПІБ вчителів);
- відредагувати вчителів. Для кожного вчителя перед його ПІБ виводитися
кількість годин навантаження, які він уже має в цьому періоді (семестрі,…);
- список найбільш придатних приміщень;
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38 Навантаження для підгруп

Якщо для предмету, що вивчається в даному класі передбачено більш чим
одна підгрупа, то можливо розподілити учнів по підгрупам потрібним чином.

При створенні навнтаження по вибраному предмету для заданого класу у
вікні "Навчальний план: Клас/Предмет" з'являється нова закладка "Розподіл
учнів":

Створене навантаження потрібно зберегти. Після повторного відкриття
цього навантаження в закладці "Розподіл учнів" отримаємо доступ до списку учнів
класу. Для кожного учня потрібно визначити номер підгрупи до якої він належить.

Для цього в кліточці графи "Підгрупа" напроти вибраного учня потрібно
клацнути лівою кнопкою миші:
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Потім з випадаючого списку (кнопка   ) вибрати номер підгрупи для учня:

Результатом буде правильний облік учнів в ІІ розділі звіту ЗНЗ-1.
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39 Зв'язування навантажень

Починаючи з 142  версії в програмі з'явилася можливість зв'язування
навантажень в  учбовому плані. Це дозволяє об'єднувати в розкладі на одному
уроці підгрупи різних класів, різні класи.
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39.1 Варіант 1

Зв'язування  навантажень двох підгруп одного класу відбувається
автоматично при створенні навантаження для класу з двома і більше підгрупами
по предмету.

При повторному відкритті вікна навантаження для кожної з підгруп в полі "
Зв'язки"  побачимо її зв'язки з іншими підгрупами:
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Натиснувши кнопку редагування   у полі " Зв'язки" можемо побачити зв'язки

підгрупи:
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39.2 Варіант 2

Зв'язування навантажень двох класів. 

Є два класи 5-А і 5-Б для яких урок треба провести разом.

Відкриваємо для редагування навантаження одного з класів 

Нажав кнопку редактирования  в поле "Связи", получим:

Кнопкою "Додати"   створюємо новий зв'язок:
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Зі списку, що випадає виберемо тип зв'язку, що цікавить нас - "1 урок, один
кабінет":

У розділі "Навантаження" натиснемо кнопку" Додати"  і в новому рядку

виберемо з випадного списку навантаження, що цікавить нас:
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Отримаємо пов'язане навантаження по одному предмету для 5-А і 5-Б
класів:



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації142

39.3 Варіант 3

Наприклад, кожен з двох класів  А і б ділиться по іноземній мові на дві
групи. Одна з них вивчає англійський, друга німецький. Необхідно об'єднати групи
різних класів відповідно по англійській і німецькій мовах. Тобто на одному уроці
учитель англійського проводить зайняття для двох груп двох класів А і Б. Те ж
робить учитель німецької мови для двох груп, що залишилися.

Створюються навантаження і пороводится розподіл 
для класу А

1 підгрупа - англійська мова - з відміткою "Використовується"
2 підгрупа - англійська мова - без такої відмітки

1 підгрупа - німецька мова - без такої відмітки
2 підгрупа - німецька мова - з відміткою 

для класу Б

1 підгрупа - англійська мова - без такої відмітки
2 підгрупа - англійська мова - з відміткою 

1 підгрупа - німецька мова  -  з відміткою 
2 підгрупа - німецька мова  - без такої відмітки

Залишаються діючі навантаження для підгруп

для класу А

1 підгрупа - англійська мова  - з відміткою 
2 підгрупа - німецька мова  - з відміткою 
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для класу Б

2 підгрупа - англійська мова  - з відміткою 
1 підгрупа - німецька мова  -  з відміткою 

Через функцію зв'язування зв'язуємо

клас А 1 підгрупа - англійська мова 
клас Б 2 підгрупа - англійська мова 

клас Б 1 підгрупа - німецька мова
клас А 2 підгрупа - німецька мова



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації144

В результаті:

40 Навчальні плани

Навчальний план - це документ, що визначає склад навчальних предметів,
послідовність їх вивчення і загальний обсяг відведеного на це часу. Навчальний
план, таким чином, впорядковує структуру навчального року і визначає загальний
порядок занять.

40.1 Типові

Типові навчальні плани основної школи охоплюють інваріантну складову,
сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх
навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності, і
варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на навчальні предмети
інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні
та групові заняття та консультації.

У відповідності з основними типами загальноосвітніх навчальних закладів
передбачено окремі варіанти типових навчальних планів.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку
фінансуються з відповідних бюджетів.

Щорічні робочі навчальні плани шкіл складаються на основі типових
навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання, навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами
національних меншин, типових навчальних планів інших спеціалізованих шкіл.

У розділі меню "Навчальні плани" на закладці "Типові" представлений
список затверджених державою типових навчальних планів.
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Щоб переглянути вміст типового плану, виберіть його зі списку і відкрийте

подвійним клацанням миші або натиснувши на кнопку .
Експортувати типовий навчальний план можна у файл формату Excel або

HTML. Для цього оберіть навчальний план та натисніть кнопку "Експорт" .

40.2 Робочі

Робочі навчальні плани - навчальні плани, розроблені на основі примірних
(типових) навчальних планів стосовно до конкретного класу освітнього закладу з
урахуванням національно-регіонального компоненту стандарту. Робочі навчальні
плани розробляються освітніми установами. Порядок розробки робочих
навчальних планів встановлюється регіональними органами освіти, які несуть
відповідальність за реалізацію державного компонента стандарту.

У розділі меню "Навчальні плани" на закладці "Робітники" можна створити
робочий навчальний план на основі типового навчального плану.

Для створення навчального плану, натисніть кнопку 
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У вікні створення робочого навчального плану виберіть клас, для якого
створюється навчальний план. З представленого списку типових навчальних
планів, оберіть той, на основі якого буде створюватися робочий навчальний план:

Після чого натисніть кнопку . Відкриється вікно з робочим
навчальним планом.
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У вікні представлені предмети та години, передбачені типовим навчальним
планом.

Якщо іноземна мова не вказана, то поле буде підсвічуватися червоним
кольором. Для вказівки мови, натисніть правою кнопкою миші на рядку "Іноземна

мова" і натисніть кнопку 
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У вікні деталізації виберіть мову та натисніть на кнопку 
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Якщо необхідно години варіативної складової розподілити на предмети
іваріантной частини, то клацнувши на полі "Інваріантна ськладова", натисніть

кнопку . У вікні вкажіть предмет і години, які необхідно додати:

У вікні робочого плану додасться рядок
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У друкованій формі робочого плану дані будуть записані згідно з
рекомендаціями викладеними в листі МОНМСУ від 23.05.2012 за № 1/9-399 "Про
навчальні плани загальноосвітніх Навчальних Закладів та структуру 2012/2013
навчального року" наступним чином:
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На закладці "Варіативна" можна створювати навантаження по
факультативам, спецкурсам і т.п. Дані навантаження можуть як входити в
гранично допустиме навчальне навантаження, так і не входити.

Щоб додати навантаження, клацніть правою кнопкою миші і натисніть

кнопку .
У вікні, оберіть предмет (зі списку предметів, що не відповідають базовому

предмету інваріантної складової), вкажіть кіл-ть годин (вказати більше годин ніж
залишилося для варіативної складової неможливо) і вкажіть входить дане
навантаження в гранично допустиме навчальне навантаження чи ні, після чого

натисніть кнопку :
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У варіативну частину додасться створене навантаження.
Щоб змінити або видалити варіативне навантаження, оберіть навантаження

і клацнувши правою кнопкою миші оберіть кнопку "Змінити" або "Видалити",
відповідно:

Таким чином, після всіх змін ви можете створити свій робочий навчальний
план. Щоб зберегти зміни досить закрити вікно редагування навчального плану.

Створені робочі навчальні плани можна вивести на друк або експортувати у
файл Excel або HTML. Для того щоб вивести на друк робочий план, оберіть зі

списку створених робочих планів, план і натисніть на кнопку .
Для того щоб експортувати робочий план у файл, оберіть навчальний план

та натисніть кнопку "Експорт" . Після цього, файл можна зберегти на
ком'ютері.

41 Розклад

Доступ до створення й редагування розкладу отримуємо через пункт

  разділу   головного меню:

В закладці     розділу   ми бачимо:
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Вікно для роботи з розкладом:
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42 Варіанти розкладу

Закладка  дозволяє створити й працювати при необхідності з
декількома варіантами розкладу.



Варіанти розкладу 155

43 Розклад для вчителя

Закладка   включає вікно для формування й перегляду розкладу

для окремо взятого вчителя:

Тут ми бачимо кнопки  та   , а також поля 
 ,

   і   .

Нижче знаходиться, власне, основна таблиця з розкладом на обраний
тиждень для конкретного викладача по заданому предмету. Наповнення даної

таблиці відбувається при заповненні даних у закладках   і 

 розділу  :
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З лівої сторони ми бачимо розклад по уроках і по днях тижня для обраного
вчителя. Праворуч - узагальнена таблиця продуктивності за уроками та днями
тижня.

У переліку навантажень у нижньому вікні для закладки сірим кольором
тексту виділені предмети, що не відповідають обраним зі списків, або ті, що
випадають, угорі на панелі кнопок. 

,   (учителі не
пов'язані з обраним предметом), а також відповідні, але вже виставлені в повному
обсязі годин навантаження на поточний тиждень.

Щоб додати урок в нижньому вікні вибираємо навантаження відзначену
чорним текстом.

Потім у верхній таблиці вибираємо певний урок обраного дня тижня, на який
ми прагнемо визначити навантаження за обраним предметом для потрібного класу
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Вибираємо, в нашому випадку, Математика для 1- А класу, і ми прагнемо
визначити наш вибір на 2 вересня 2009 року, 3 урок. Подвійне клацання лівою

кнопкою миші на цій позиції викликає вікно  , у якім натиснувши

кнопку    ми підтверджуємо наш вибір. 

Поле   слугує для вибору зі списку,
що випадає, тижня,

з яким ми починаємо працювати при створенні розкладу:

В полі    ми вибираємо зі списку, що
випадає, предмет 
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і в полі   вибираємо учителя:

Причому вчителі, що відображені на білім фоні  - це ті які можуть
вести даний предмет.

Учителі, що відображені на кольоровому фоні   - це ті які не
ведуть даний 

предмет, але з тих чи інших причинам можуть бути призначені для проведення
цього уроку.

Кнопка    дозволяє відредагувати дані, відносно того, в якому кабінеті
планується поводити урок. Спочатку виберемо -  який урок нас цікавить?

Нас цікавить п'ятий урок Всесвітньої історії в 6 - А класі. 

Потім, натиснувши    викличемо вікно 
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В ньому через кнопку    у меню, що випадає, ми можемо вибрати кабінет
для проведення цього уроку:

 

де    - поточний кабінет,    - інші вільні на цей

урок кабінети,   - інші зайняті на цей урок кабінети.

Кнопкою    зберігаємо зміни.

Ще нижче знаходиться допоміжна таблиця, де відображена інформація про
класи, підгрупи, предмети для обраного нами вчителя. Тут сірим текстом
відображаються предмети, які повністю виставлені в розклад, на заданий
тиждень. 

Чорним текстом відображені предмети, які заплановані, що їх необхідно
виставити в розклад на поточний тиждень
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44 Розклад для вчителів

Закладка    дозволяє формувати й відображати розклад для
всіх учителів для обраного тижня з урахуванням зміни.

 

В закладці   у нижній частині вікна в переліку навантажень по

класах сірим кольором виділені тільки ті навантаження, які вже виставлені в
повному обсязі годин на поточний тиждень! 

Робоче меню   для даного вікна дозволяє наступні можливості:

Пункт     дозволяє вибрати для копіювання в повному обсязі вже
створений розклад на поточний тиждень для будь-якого іншого тижня для всіх
учителів:

Пункт   слугує для копіювання на поточний тиждень уже обране
на іншому тижні в повному обсязі розклад для всіх учителів:
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Пункт    призначений для видалення розкладу для всіх учителів на
обраний тиждень:

 Для роботи з розкладом у полі    вибираємо зміну: 

 , а в полі

  вибираємо тиждень:

Розклад виглядає так:
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Ліворуч, у верхній частині таблиці ми бачимо колонку  , наприклад

 . Наступний стовпчик    у своєму підлеглому

стовпчику    відображає   , що зліва направо цьому

вчителеві визначене навантаження   (навантаження для вчителя задається

в попередніх розділах) 8 (вісім) годин на тиждень, з них 2 (дві) години    уже

виставлені йому в розклад і 2 (дві) години   - реальне значення кількості
вичитаних годин, що набуде істинного значення по закінченню тижня з урахуванням
замін і інших причин. У наступних колонках відображається кількість годин для цих

причин: .

У наступних колонках 

  показаний
розклад для вчителів по днях тижня та по уроках:
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У заповнених кліточках таблиці ми бачимо для якого класу та у якому
кабінеті буде проводити урок обраний нами вчитель:

     -  для 1-В класу в приміщенні №115.

на якому уроці:    - на третьому уроці .   

та в який день:      -  2 вересня 2009 року, середу .

По клацанню правою кнопкою миші на цій кліточці одержимо доступ до
робочого меню :

де    -  інформація по поточному  уроку  та дню

тижня.

  - виклик вікна   , робота з яким була
викладена в попередньому розділі Вчитель Це ж вікно можна викликати
подвійним клацанням правої кнопки миші.

  - дає можливість вибрати варіант видалення уроку або
уроків:



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації164

У нижньому вікні доступна більш детальна інформація для обраного
вчителя:

Наприклад: 

У яких класах  -     і який предмет   веде цей
учитель. 

У якому приміщенніі -     проводиться урок. 

Жоден із класів не ділиться на підгрупи по цьому предмету. 

Стовпчик    показує кількість годин   : 

уже  виставлену в розклад на цей тиждень / кількість годин навантаження
на тиждень  для обраного класу.

Ті ж дії для незаповнених кліток таблиці дозволяють задавати ще не
розподілене навантаження цього вчителя для обраного уроку/ дня тижня у вікні,
що відкрилися, так само як і в розділі Вчитель:
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У цьому, що відкрилося, вікні вибираємо клас та клацнувши лівою або
правою кнопкою миші у вікні

  підтверджуємо зроблений вибір.

Після того, як у всіх учителів буде розподілено все навантаження, розклад
вважається сформованим.
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45 Розклад для учнів

У закладці ми бачимо розклад у зручній для учнів формі:

Розділ меню    :

Тут ми можемо скопіювати розклад для всіх класів з поточного тижня:

і вставити його в інший, обраний нами тиждень:

або повністю вилучити розклад для обраного тижня:
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Вибрати тиждень, що цікавить нас, можемо в полі 
 

зі списку, що випадає

По вертикалі ми бачимо дні тижня з датою

На кожен день, натиснувши на   , можемо переглянути уроки по порядку їх
слідування:
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По горизонталі ми бачимо класи:

У клітці на перетинанні бачимо: третій урок у вівторок 1 вересня 2009 року
для 2- Б класу - українська мова в 105 кабінеті.

Дані в таблиці доступні тільки для перегляду.
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46 Перевірка якості та адекватності введених даних

Перед  початком  роботи з  автоматичним  складанням  розкладу  необхідно
впевнитися  в якості вхідних  даних.  Для  більш ефективної  роботи автоматичного
складання  необхідне виконання наступних  умов:

O Базові сутності (Основні списки - Списки - Предмети)
Для  всіх  предметів  повинен бути виставлений  адекватний пріоритет.  Чим

вище  пріоритет,  тим  раніше  для  цього  предмету  складається  розклад.  Для
предмета із пріоритетом "12" розклад буде складатися в першу чергу.

O Співвідношення (Предмет - важкість) :
Для кожної паралелі вказати адекватну важкість (1-12) предметів, що

читаються їм. Якщо важкість не встановлена, то предмет не читається для
паралелі! Урахуйте, що від відповідності заданої важкості реальності залежить
якість автоматичного створення розкладу.

Зауваження: Чим більше одна від одної відрізняються оцінки важкості, тим
якісніше автоматичний розклад. � Приміром, там де складність Англійської мови
збігається для декількох паралелей (дорівнює 11), бажано ставити числа з
діапазону [10..12]. Таким чином, ми отримаємо найменше число повторень оцінок
труднощів.

O Співвідношення (Урок,День - продуктивність) :
У нормативних документах вказується тільки загальна інформація про піки

й спади продуктивності, а також відомо, що розподіл оцінок продуктивності
відбувається по синусоїді.



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації170

Чим різноманітніше значення цих таблиць, тим якісніше автоматичний
розклад. На малюнкові нижче приведений приклад не достатньо розподілених
значень:

Як видно, бере участь усього 2 цифри "6" і "12", що погіршує якість
автоматичного розкладу. На наступному малюнку ці ж значення, але більш точний
розподіл:

Ввівши засновані на власному досвіді значення, побачимо що таблиці
отримали більшу різноманітність, стали ближче до реального стану, і при цьому
відповідають санітарним нормам і правилам.

O Навантаження:
Для автоматичного розкладу бажано, щоб був великий список

рекомендованих кабінетів. Тобто, при створенні навантаження, бажано вказати
повний або достатньо повний перелік "можливих кабінетів". Особливо це важливо
для навантажень предметів з низьким "пріоритетом", які виставляються в
останню чергу.
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47 Автоматичне створення розкладу

Доступ до автоматичного складання розкладу відбувається за допомогою

виклику відповідного вікна програми натисканням кнопки    на

панелі

 

або ж  кнопки    на панелях:

  

відкриється вікно Генератор розкладу:
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Корисні варіанти використання: 
- можна автоматично розставити складні/пріоритетні предмети в суворій
відповідності з нормами санітарної станції, а після доставити необхідні уроки
особисто;
- для молодших класів вручну виставити предмети, які веде не їх класний керівник
(Музика, Англійський), а всі інші, як рутинну роботу, віддати автоматичному
генератору;
- розставити деякі уроки для певного предмета для  класів вручну, а інші уроки
віддати автоматичному генератору;
- повне автоматичне створення.

Тільки Ваш досвід, потреби й уміння визначають всілякі способи застосування
цього інструмента.

Генератор розкладу працює зараз для поточного варіанту розкладу та для

поточного навчального тижня. Натисніть кнопку  у правому верхньому
куті вікна. 

Система запросить повне очищення цього тижня. 
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У випадку, якщо ви складаєте розклад повністю заново, натисніть  

. 

Якщо ж ви поступово складаєте розклад і вам потрібні вже виставлені

уроки, то натисніть  .

Далі система перевіряє наявність обов'язково необхідних даних. У випадку
якщо виявлена їх нестача, Ви отримаєте повідомлення:

Закрийте це вікно й розгорніть текстове поле 

клацнувши лівою кнопкою мишки по  назві:

У цьому випадку нам не вистачає даних - співвідношеннь (важкості
предметів).
Про них ми вже говорили в попередній частині цього керівництва.

Виводиться також підказка Який предмет і в яких паралелях потребує
проставляння оцінок важкості. Виконайте необхідні маніпуляції, після чого
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поверніться до Генератора розкладу й продовжите свою роботу.

Проводиться оцінювання часу для складання розкладу:

Після успішного початку роботи, Ви будете інтерактивно спостерігати
процес формування й результати його роботи на учнівській сітці розкладу.

А в розгорнутім текстовому полі  - перебіг

складання розкладу.
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48 Сервіс

Розділ головного меню Сервіс надає доступ до різних сервісних функцій:
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48.1 Навігація по системі

Вибравши пункт   з розділу Сервіс головного меню,
відкриємо вікно Навігатор:

У полі Ролі й користувачі побачимо, що на даний момент у програмі
працює користувач 1111 з роллю Директор школи

Нижче ми бачимо деревоподібну структуру функціональних можливостей
програми:

Кнопка   дозволяє розгорнути всі існуючі гілки цього дерева:

Кнопка  , відповідно, служить для згортання гілок дерева.

Кнопкою  можна розгорнути , а кнопкою  - згорнути окремо обрану гілку
дерева.

У нижній частині вікна - поле для довільного опису.
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У більш повному обсязі можливості цього вікна описані в розділі
Налаштування системи. Менеджер користувачів. Ролі, де передбачена
можливість зміни меню для кожної ролі.
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48.2 Зміна користувача

Вибравши пункт   з розділу Сервіс головного меню,
відкриємо вікно КУРС:Вхід:

У такий же спосіб діють кнопки  и .
Новий користувач для початку роботи повинен у цьому вікні ввести свої

логін і пароль і підтвердити свої дані кнопкою .   

У результаті, наприклад, відбудеться відключення від бази даних
користувача 3333 і підключення до неї користувача sawa :
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48.3 Первинні налаштування

Вибравши пункт   з розділу Сервіс головного меню,
відкриємо вікно Первинні налаштування :

До такого ж результату приведе натискання кнопки  .

Робота закладок Основні й Реквізити цього вікна докладно описані в
розділі Первинні налаштування даного документа (КУРС. Посібник з
експлуатації).

Закладка Очистити Базу:
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Вибравши позначкою   дані, які ми прагнемо повністю вилучити,
натискаємо кнопку

 .

Для того, щоб уникнути помилкового видалення даних, програма кілька разів
запитує підтвердження на обрану дію.
Якщо виберемо повну очистку розкладу:

Ствердно відповідаємо на перше питання
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Ствердно - на друге питання

Ствердно -  на третє питання

і заперечно - на останнє
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48.4 Відомості про школу

Вибравши пункт   з розділу Сервіс головного меню,
відкриємо вікно Відомості про школу (закладка Реквізити вікна Первинні
налаштування з внесенними раніше даними) :
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48.5 Налаштування системи

Вибравши пункт із розділу Сервіс головного меню, отримаємо доступ до
меню Налаштування системи:
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48.5.1 Менеджер користувачів

Вибравши пункт    з Налаштування системи розділу
Сервіс головного меню, відкриємо вікно з тим же назвою:
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48.5.1.1 Користувачі

Закладка Користувачі:

Ліворуч, вгорі знаходиться перелік користувачів системи з відповідними їм
логінами:

У правій частині вікна знаходиться інструменти по управлінню й
налаштуванню даних обраного користувача:
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У полі Відповідає контакту зі списку, що випадає, серед учителів,
співробітників і учнів ми вибираємо контакт, що нас цікавить:

У полі Користувач(логін): задаємо логін для обраного користувача.

У полі Пароль бачимо пароль цього користувача, якщо є позначка  у
віконці Відобразити.
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Цю позначку може установити тільки власник пароля й логіна.

У полі Ролі бачимо перелік ролей з відзначеними (однією або декількома ),
для обраного користувача, позиціями :

У полі Роль по-умовчанню вказуємо: з якою роллю користувач увійде в
програму, якщо в нього задано більше однієї ролі (роль вибирається зі списку, що
випадає).

Робоча панель для створення, редагування, видалення й копіювання:

У нижній частині вікна є закладка  Деталі:
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48.5.1.2 Ролі

Закладка Ролі:

У верхній частині вікна закладки бачимо два основні поля: 

Системні ролі

з переліком існуючих ролей.

Привілеї ролі 
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у якому задаються й надалі відображаються привілеї для обраної ролі.

Під полем Системні ролі знаходяться п'ять кнопок для створення,
редагування, видалення ролі й зміни її положення в списку ролей.

Праворуч від поля Привілею ролі бачимо велику кнопку .

Натиснувши її, отримаємо вікно Навігатор, описане в розділі Сервіс. Навігація по
системі.
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Тут, відзначаючи значком  необхідні з погляду користувача розділи меню,
задаємо для конкретної ролі необхідні їй функції.

В нижній частині закладки Ролі - розділ .  
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48.5.2 Налаштування підключення до бази даних

Вибравши пункт  з Налаштування системи
розділу Сервіс головного меню, відкриємо вікно з назвою Підключення:

Тут бачимо настроювання для доступу до бази даних. Докладно дії із цим
вікном описані в документі КУРС.Інструкція з установлення й налаштування.
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48.6 Налаштування користувача

Вибравши пункт  з розділу Сервіс головного
меню, отримаємо доступ до меню Налаштування користувача:
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48.6.1 Налаштування середовища

Вибравши пункт  з Налаштування користувача
розділу Сервіс головного меню, відкриємо вікно з назвою Налаштування
середовища:

Це вікно - для налаштування інтерфейсу користувача, призначене воно для
системних адміністраторів. Робота з ним докладно описана в документі КУРС.
Інструкція з установлення  та налаштуванню.

У нашому випадку необхідно звернути увагу на поле Мова в правій верхній
частині вікна.

Тут з вікна, що випадає, ми вибираємо мову інтерфейсу програми.

Вибравши, наприклад, українську мову  і

підтвердивши вибір кнопкою  , отримаємо попередження:

Після перезапуску програма буде мати інтерфейс із українською мовою.
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48.6.2 Налаштування панелі інструментів

Вибравши пункт  з Налаштування
користувача розділ Сервіс головного меню, відкриємо вікно з назвою
Налаштування панелі інструментів:

Ми бачимо, що вікно ділиться на дві частини. У лівій частині вікна
відображений увесь набір інструментів:

У правій частині відображені ті інструменти, які будуть виведені у верхній
панелі робочого вікна програми:
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Наприклад :   .

Кнопка  призначена для додавання з лівої частини вікна в праву
обраного інструмента.

Кнопка  призначена для видалення із правої частини вікна інструмента,
який ,як уважає користувач, йому не потрібний на панелі інструментів.

Кнопка  призначена для додавання з лівої частини вікна в праву повного
набору інструментів, які можуть бути доступні на панелі .

Кнопка  призначена для видалення із правої частини вікна всіх
інструментів, які на даний момент є в ній .

Однократне натискання кнопки  дозволяє перемістити на одну позицію
догори інструмент, обраний у правій частині вікна, щодо інших інструментів.

Відповідно, однократне натискання кнопки  дозволяє перемістити на
одну позицію вниз інструмент, обраний у правій частині вікна, щодо інших
інструментів.

Кнопка  зберігає, обраний нами в правій частині вікна, набір
інструментів. Надалі цей набір буде доступний для роботи.

Кнопка  відміняє наш вибір інструмента в правій частині вікна в
тому випадку, якщо він ще не був збережений, і закриває вікно Настроювання
панелі інструментів.
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48.6.3 Налаштування головного меню

Вибравши пункт  з Налаштування користувача
розділ Сервіс головного меню, відкриємо вікно з назвою Навігатор, уже знайоме
нам по розділах Навігація по системі й Менеджер користувачів.Ролі.

Відмінністю від цих розділів буде наявність кнопки , що
дозволяє відразу ж застосувати наші настроювання розділів головного меню.

48.7 Особливі функції

Вибравши пункт    з розділу Сервіс головного
меню, отримаємо доступ до меню Особливі функції:

Функція    відкриває вікно
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Закладка      тимчасово не працює.

Закладка    має вигляд:

Ця ж закладка відкривається через      .
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49 Довідка

Розділ головного меню Довідка надає доступ до різних опцій:
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49.1 Зміст

При виборі цього розділу - запускається файл контекстної довідки "КУРС.
Посібник з експлуатації.chm".
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49.2 Що нового

При виборі цього розділу відкривається вікно 
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49.3 Реєстрація

При виборі цього розділу відкривається вікно   :

Робота з цим вікном описана в розділах "Перший запуск програми" та
"Ідентифікатор і ключ" цієї інструкції. 
Є посилання (при наявності мережі Інтернет) на сайт ekyrs.org :

Посилання для формування запиту на отримання ключа через електронну пошту:

Тут же є посилання для відкриття вікна зв'язку з розробниками - 

.
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49.4 Про програму

Відкривається вікно з інформацією про поточні версіях програми та бази
даних:
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49.5 Зв'язатися з розробником

При виборі цього розділу відкривається вікно  :
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49.6 Перевірка оновлень

Запускається пошук нової версії програми КУРС: Школа на http://ekyrs.org, і,
в разі його наявності, проводиться оновлення програми.

50 Звіти

У головному меню програми КУРС з'явився новий розділ    . При вході в
розділ бачимо:

Входимо в розділ   і вибираємо один зі звітів ЗНЗ - 1, 83 -

РВК: або 77 - РВК

50.1 Звіт  ЗНЗ-1

У програму КУРС доданий новий модуль - автоматичне формування звіту
денного загальноосвітнього навчального закладу - форма ЗНЗ - 1 з можливістю
ручної корекції .

50.1.1 Інтерфейс ЗНЗ - 1:

Вікно звіту ЗНЗ - 1:
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У лівій частині вікна знаходиться перелік розділів звіту ЗНЗ - 1:

Для швидкого переміщення по розділам необхідно скористатися деревом
розділів.

Вище зліва знаходиться кнопка   для виведення звіту на друк.

У правій частині вікна вгорі розміщена лінійка дублююча перелік розділів з лівого
вікна:

Зліва на цій лінійці розташовані стрілки для переміщення по розділам ЗНЗ - 1 -  
.

Кнопка  призначена для автоматичного заповнення даних про
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навчальному закладі для ЗНЗ - 1 з розділів програми Сервіс-Первинні
налаштування, Сервіс-Відомості про школу:

Автоматично заповнюються всі рядки крім першої "Кому подається" і
останньою "Підпорядкування". Ці два рядки заповнюються вручну. Дані в інших
рядках можна заповнювати вручну і / або редагувати.

Кнопка   в розділі   служить для перерахунку даних

містяться в БД КУРС в дані для звіту ЗНЗ - 1 по всіх розділах.
В інших розділах існує два види для відображення перерахованих даних:

Відмітка  показує який вид відображення включений в дану хвилину. 

У режимі можливе редагування вміст всіх розділів за винятком розділу

, де можливий тільки автоматичний розрахунок або ручна зміна

вхідних первинних даних.
В режимі   з'являється дві нові кнопки:

Кнопка   виконує перерахунок даних,що містяться в БД КУРС в дані для

звіту ЗНЗ - 1 для кожного окремого розділу.

Кнопка   дозволяє завантажити перераховані дані для відображення в

режимі   .
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50.1.2 Розділи ЗНЗ - 1

Розділи відповідають розділам звіту ЗНЗ - 1.

50.1.2.1 Розділ  І "Контигент учнів за класами"

Заповнення розділу I проводиться за підсумовування даних з закладки
"Спеціальні" вікна "Властивості контакту: Учень". 
При заповненні цієї закладки слід пам'ятати, що:

Відмітка в полі  ставиться тільки в
загальноосвітніх школах - інтернатах та спеціальних загальноосвітніх
школах - інтернатах, якщо в них є учні які лише відвідують заняття і не
забезпечуються одягом, взуттям і харчуванням.

Відмітка в полі  ставиться в навчальних
закладах інтернатного типу, де є учні які тільки проживають в цих закладах, а
навчаються в інших закладах.

Відмітка в полі  ставиться тільки в
гімназіях, ліцеях, колегіумах за наявності в них класів (учнів), що навчаються за
загальноосвітньою програмою.

Відмітку  в полі  не ставлять у

спеціальних школах та спеціальних школах - інтернатах.

Відмітку  в полі   ставлять тільки в спеціальних
школах і спеціальних школах інтернатах для дітей з вадами у фізичному
розвитку.

Відмітку  в полі    ставлять тільки в спеціальних закладах для
людей з вадами зору.

Відмітку  в полі    ставлять тільки в спеціальних закладах
для сліпих.

Відмітку  в полі  не ставлять в усіх установах
інтернатного типу.

Відмітки  в полі  ставляться для учнів з сімей, які
отримують допомогу відповідно до закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Відмітки в полі  ставляться на підставі документів особової справи
учня. 

Розділ заповнюється автоматично і редагується вручну.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися список дітей, які навчаються в 3-х класах,
натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 05-2):
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У вікні деталізації виводиться список з 12 учнів, які потрапили в розрахунок
при заповненні звіту.

За таким же принципом можна подивитися, які класи потрапили в список,
наприклад, 3-х класів.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,

оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:
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Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.1.2.2 Розділ ІІ "Мова навчання та іноземні мови"

Заповнення розділу IІ проводиться за підсумовування даних з закладку
"Додаткові" вікна "Властивості предмета: Предмет", закладки "Основні" вікна
"Властивості класу: Клас" розділу "Основні списки", а також після заповнення
розділу "Навантаження - Навчальний план".

Для визначення такого предмета, як мови ставимо позначку в закладці
"Додаткові" вікна "Властивості предмета: Предмет" в полі  . Для

визначення іноземної мови ставимо відмітку в полі  . 
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Для визначення для класу мови навчання вибираємо у закладці "Основні"
вікна "Властивості класу: Клас" з випадаючого списку мов, які ми визначили в
предметах:

Для визначення мов, що вивчаються та  іноземних мов необхідно заповнити
навантаження з цих предметів для існуючих класів у розділі "Навантаження -
Навчальний план":

При цьому необхідно для кожного навантаження вказати тип - обов'язковий
або факультатив.

Розділ заповнюється автоматично і редагується вручну.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися список класів, в яких мова навчання, наприклад,
російська, натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 01-14):
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За таким же принципом можна переглянути список дітей, у яких мова
навчання російська:
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Щоб змінити вихідні дані, які потрапили  в розрахунок при заповненні  звіту,

оберіть  необхідний  запис  в  вікні  деталізації  та  натисніть  кнопку     або
скористайтеся  подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації216

50.1.2.3 Розділ ІІІ "Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим
вивченням предметів "

Заповнення розділу ІІІ проводиться за вмістом закладки "Основні" вікна
"Властивості класу: Клас" розділу "Основні списки" для кожного класу. 

Профіль класу вибираємо у закладці "Основні" вікна "Властивості класу:
Клас" розділу "Основні списки" з випадаючого списку  :

Предмети вивчаються поглиблено вибираємо у закладці "Основні" вікна
"Властивості класу: Клас" розділу "Основні списки" з випадаючого списку

предметів   :

 

Розділ заповнюється автоматично і редагується вручну.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися весь список дітей, які навчаються в класах c
профільним навчанням, і які потрапили в число дітей у цих класах до звіту ЗНЗ-1,
натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 01-14):
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У вікні деталізації виводиться список з 15 учнів, які потрапили в розрахунок
при заповненні звіту.

Якщо не всі учні потрапили в список класів з профільним навчанням, то
перевірте чи зазначений профіль конкретно цим учням.

За таким же принципом можна подивитися, які класи потрапили в список.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,

оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:
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Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.1.2.4 Розділ ІV "Віковий склад учнів "

Заповнення розділу ІV відбувається в результаті підсумовування вмісту
вікна "Властивості контакту: Учень" для всіх учнів школи за станом на 1 січня
поточного навчального року.

Дані про учнів класу за вмістом закладки "Основні" вікна "Властивості
класу: Клас" розділу "Основні списки" заповнюються по кожниму класу. Дані про
учнів які потребують корекції фізичного та / або розумового розвитку за вмістом
закладки "Додаткові" вікна "Властивості класу: Клас" розділу "Основні списки"
заповнюються в спеціальних школах, спеціальних школах - інтернатах та
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загальноосвітніх навчальних закладах, де є спеціальні класи для таких учнів .
Розділ заповнюється автоматично і не коригується вручну. Корекція

можлива тільки у вхідних даних - вмісту вікна "Властивості контакту: Учень".

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися весь список дітей, які навчаються в 7 класі і яким
на момент складання звіту виповнилося 12 років, натискаємо правою кнопкою
миші по комірці (в даному прикладі 08-9):

У вікні деталізації виводиться список з 9 учнів, які потрапили в розрахунок
при заповненні звіту.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,
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оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.1.2.5 Розділ V "Змінність навчання та групи подовженого дня  "

Заповнення розділу V відбувається стосовно змін навчання  та
проводиться за вмістом графи "Зміна" розділу "Основні списки-Списки-Класи" для
навчального закладу.
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Кількість змін визначається в "Списки - Довідники - Дзвінки / Зміни". Номер
зміни для кожного класу задається в полі   в закладці "Основні" вікна

"Властивості класу: Клас" розділу "Основні списки":

Ці дані розділу заповнюються автоматично і можуть коректуватися вручну. 
Дані про кількість груп продовженого дня, кількості учнів у них, кількості в

них учнів 1-4 класів, кількості груп продовженого дня, що існують на кошти батьків
та про кількість учнів у них заносяться в розділ звіту вручну.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися весь список класів, які навчаються в 2-у зміну,
натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 01-1):

За таким же принципом  можна подивитися  список дітей, які навчаються  в
цих класах.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили  в розрахунок при заповненні  звіту,

оберіть  необхідний  запис  в  вікні  деталізації  та  натисніть  кнопку     або
скористайтеся  подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:
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Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.1.2.6 Розділ VI "Відомості про учнів, які закінчили даний клас і переведені до наступного
класу або закінчили навчальний заклад у 2___ році  "

Заповнення розділу VI відбувається при створенні першого семестру
нового навчального року. Одночасно проводиться перехід учнів в старший клас,
випуск учнів випускного класу.

 У разі якщо на момент створення звіту є тільки один (початковий) навчальний рік
при включенні формування звіту ЗНЗ - 1 отримаємо повідомлення:
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Розділ заповнюється автоматично і редагується вручну.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися весь список дітей 9-го класу, які отримали
свідоцтво про базову середню освіту, натискаємо правою кнопкою миші по
комірці (в даному прикладі рядок 02):

У вікні деталізації виводиться список з 5 учнів, які потрапили в розрахунок
при заповненні звіту.

50.1.2.7 Розділ VII "Відомості про класи і класи-комплекти "

Дані про кількість класів і класів-комплектів заносяться в розділ VII звіту
ЗНЗ - 1 вручну.
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50.1.2.8 Розділ VIII "Гуртки, секції, організовані закладом"

Дані про кількість і спрямованості гуртків і секцій організованих
загальноосвітнім навчальним закладом заносяться в розділ VIII звіту ЗНЗ - 1
вручну.

50.1.2.9 Розділ IX "Відомості про приміщення та матеріальну базу"

Дані про кількість, загальну площу приміщень в розділі IX звіту ЗНЗ - 1
формуються автоматично і заносяться вручну. 

Загальна площа приміщень підраховується автоматично за вхідними
даними, внесеним в закладці "Основні" вікна "Властивості приміщення:
Приміщення №" розділу "Основні списки", для всіх приміщень:
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Кількість класних приміщень підраховується автоматично за вихідними
даними, внесеним в закладці "Для співробітників" вікна "Властивості контакту:
Контакт / Учитель / Клас" розділу "Основні списки", для вчителів - класних
керівників:

Всі інші дані розділу IX дані заносяться вручну.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися весь список приміщень, які здаються в оренду,
натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі рядок 02):
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Щоб змінити вихідні дані, які потрапили  в розрахунок при заповненні  звіту,

оберіть  необхідний  запис  в  вікні  деталізації  та  натисніть  кнопку     або
скористайтеся  подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:

Після  редагування  вихідних  данних,  даний  розділ  необхідно  обновити  за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.1.2.10 Розділ X "Педагогічні працівники"

Дані про кількість про кількість вчителів, вихователів груп продовженого
дня і про те скільки з них мають основну роботу формуються автоматично і
заносяться вручну.
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Дані про кількість вчителів працюють в класах для дітей які потребують
корекції фізичного та / або розумового розвитку і про кількість таких класів
формуються автоматично і заносяться вручну в загальноосвітніх школах (школах
інтернатах), де організовані такі класи  в  9 - 10 рядку.

Не заповнюють ці рядки спеціальні школи-інтернати. Також вручну
заповнюється довідкова інформація, яка не увійшла в попередні розділи звіту - 11
- 12 рядки:

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися весь список вчителів, які мають основну роботу,
натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі рядок 02):
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Щоб подивитися навантаження, на основі яких було проведено підрахунок
звіту, в списку вчителів оберіть потрібного вчителя і натисніть по ньому клавішею
миші:

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,

оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:
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Тут Ви можете редагувати як дані про вчителів, так і дані про навантаження
цих вчителів.
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Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.2 Звіт  83 - РВК

У програму КУРС доданий новий модуль - автоматичне формування звіту
денного загальноосвітнього навчального закладу - форма 83 - РВК з можливістю
ручної корекції .

50.2.1 Інтерфейс 83 - РВК

Вікно звіту 83 - РВК:

У лівій частині вікна знаходиться перелік розділів звіту 83 - РВК:
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 Це дерево призначене для швидкого переміщення по розділах.

Вище зліва знаходиться кнопка    для виведення звіту на друк.

Кнопка  призначена для автоматичного заповнення даних по навчальному

закладу  для 83 - РВК з розділів програми Сервіс-Первинні налаштування, Сервіс-
Відомості про школу:

Автоматично заповнюються всі рядки крім першої "Кому подається" і
останнього "Підпорядкування". Ці два рядки заповнюються вручну. Дані в інших
рядках можна заповнювати вручну  і / або редагувати.

Кнопка   в розділі   служить для перерахунку даних

містяться в БД КУРС в дані для звіту 83 - РВК по всіх розділах. 
В інших розділах існує два види для відображення перерахованих даних:

Відмітка    показує який вид відображення включений в дану хвилину.
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В режимі можливе редагування вміст всіх розділів.

В режимі   з'являються дві нові кнопки:

Кнопка   виконує перерахунок даних містяться в БД КУРС в дані для звіту

83 - РВК для кожного окремого розділу.

Кнопка   дозволяє завантажити перераховані дані для відображення в

режимі   .

50.2.2 Розділи 83 - РВК

Розділи відповідають розділам звіту 83 - РВК
.

50.2.2.1 Розділ I " Склад педагогічних працівників  "

Заповнення розділу І здійснюється за підсумовування даних з закладки
"Основні", закладки "Для співробітників" та закладки "Спеціальні" вікна
"Властивості контакту: ПІБ / Посада" розділу "Основні списки", а також після
заповнення розділу "Навантаження - Навчальний план".

Закладка "Основні":

Закладка "Для співробітників":
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Закладка "Спеціальні":

При установці позначки в полі   необхідно ввести позначку, яка
уточнює дані про місце роботи і статус вихователя:
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Спеціальні школи, спеціальні школи-інтернати та загальноосвітні школи, в
яких є спеціальні класи для дітей які потребують корекції фізичного та / або
розумового розвитку, заповнюють тільки рядки 12 і 13.

Відмітка в полі  ставиться тільки для спеціальних шкіл та

спеціальних шкіл-інтернатів і для загальноосвітніх шкіл, в яких є спеціальні класи
для дітей які потребують корекції фізичного та / або розумового розвитку.

Відмітка в полі  ставиться тільки штатним бібліотекарям

(завідувачам бібліотек), незалежно від того чи працюють вони на повній або
неповній ставці і включає бібліотекарів, які викладають предмети в даному
навчальному закладі. Не ставиться відмітка для вчителів, що одержують доплату
за зберігання і видачу книг.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися список вчителів 1-4-х класів, натискаємо правою
кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 01-1):
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У вікні деталізації виводиться список з 4 вчителів, які потрапили в
розрахунок при заповненні звіту.

Щоб подивитися навантаження, на основі яких було проведено підрахунок
звіту, в списку вчителів оберіть потрібного вчителя і натисніть по ньому клавішею
миші:

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,

оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:



КУРС Версія 1.0   Посібник з експлуатації236

Тут Ви можете редагувати як дані про вчителів, так і дані про навантаження
цих вчителів.



Звіти 237

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.2.2.2 Розділ II " Розподіл учителів, які викладають окремі предмети "

Заповнення розділу IІ проводиться за даними закладок з вікна "Властивості
контакту: ПІБ / Посада" розділу "Основні списки" для вчителів, директорів та їх
заступників, які ведуть окремі предмети, а також щодо заповнення розділу
"Навантаження - Навчальний план". Заповнення проводиться автоматично і в
ручну.

Для закладки "Спеціальні" з вікна "Властивості контакту:  ПІБ / Посада"
розділу "Основні списки" з випадаючого списку   вибрати рівень освіти

для кожного вчителя:

Встановити позначки в полях   и   для всіх вчителів.
Слід пам'ятати, що спеціальні школи і спеціальні школи-інтернати не

заповнюють цей розділ.

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися список вчителів російської мови і літератури, які
мають вищу освіту (рівень спеціаліста, магістра), натискаємо правою кнопкою
миші по комірці (в даному прикладі 01-3):
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У  вікні  деталізації  виводиться  список  з  2  вчителів,  які  потрапили  в
розрахунок при заповненні звіту.

Щоб подивитися навантаження, на основі яких було проведено підрахунок
звіту, в списку вчителів оберіть потрібного вчителя і натисніть по ньому клавішею
миші:



Звіти 239

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,

оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:
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Тут Ви можете редагувати як дані про вчителів, так і дані про навантаження
цих вчителів.



Звіти 241

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.3 Звіт  77 - РВК

Облік дітей і підлітків шкільного віку здійснюється органами освіти
відповідно до списків дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 1
вересня виповнюється 5 років, та списків дітей і підлітків віком від 6 до 18 років
та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років, з розумовими та фізичними
вадами, які повинні навчатися, а також тих, які не можуть навчатися згідно
Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
До звіту не включаються відомості про осіб, що вже мають повну загальну
середню освіту.
Діти та підлітки, що мешкають у селищах міського типу, враховуються як міські
жителі.
При розподілі дітей та підлітків за віком враховується кількість повних років, які
має дитина за станом на 1 вересня поточного року. Особи, яким за станом на 1
вересня виповнилося 18 років, у звіті не враховуються.

Всі навчальні заклади,які підпорядковані  адміністративному управлінню
освітою,  людям, що обліковуються в програмі КУРС:Школа з посадою Учень, та
проживають на адміністративній території підпорядкованій цьому управлінню,
повинні призначити статус "Дитина мікрорайону".  

Учням цих навчальних закладів, які проживають на території
підпорядкованій  іншим адміністративним управлінням,  статус "Дитина
мікрорайону" не призначається. 

Діти, які лише проживають на адміністративній території  але навчаються  в
навчальних закладах розташованих на території інших адміністративних управлінь
або по тим чи іншим причинам не навчаються,  обліковуються в програмі КУРС:
Школа з посадою Дитина мікрорайону. Це стосується лише тих навчальних
закладів, які і раніше займались обліком таких дітей.

Тобто, кожен навчальний заклад формує свій сегмент звіту 77-РВК. А вже
на порталі ISUO з цих сегментів формується повний звіт 77-РВК  вибраного
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адміністративного управління.

Територія адміністративного району

Діти, що проживають на території адміністративного району

Учні навчальних закладів, що знаходяться на території адміністративного
району



Звіти 243

Учні та інші діти, що проживають на території адміністративного району та
підлягають обліку

З них учні, які проживають на території адміністративного району та
навчаються в навчальних закладах, розташованих на території цього району
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А також, учні, які проживають на території адміністративного району, але
навчаються в навчальних закладах розташованих на території інших
адміністративних районів та діти, які проживають на території адміністративного
району, але не навчаються з тих чи інших причин чи інше.



Звіти 245

50.3.1 Інтерфейс 77- РВК

Вікно звіту 77 - РВК.

У лівій частині вікна знаходиться перелік розділів звіту 77 - РВК:

 Це дерево призначене для швидкого переміщення по розділах.

Вище зліва знаходиться кнопка    для виведення звіту на друк.

Кнопка   в розділі   служить для перерахунку даних містяться

в БД КУРС в дані для звіту 77 - РВК по всіх розділах. 
В інших розділах існує два види для відображення перерахованих даних:

Відмітка    показує який вид відображення включений в дану хвилину.

В режимі можливе редагування вміст всіх розділів.

В режимі   з'являються дві нові кнопки:

Кнопка   виконує перерахунок даних містяться в БД КУРС в дані для звіту

83 - РВК для кожного окремого розділу.
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Кнопка   дозволяє завантажити перераховані дані для відображення в

режимі   .

50.3.2 Розділи  77- РВК

Розділи відповідають розділам звіту 77 - РВК.

50.3.2.1 Розділ  І "Відомості про охоплення навчанням дітей і підлітківшкільного віку"

Заповнення розділу І здійснюється при наявності відмітки "Дитина
мікрорайону"  закладки "Основні" за підсумовування даних з закладки "Основні"

 та закладки "Спеціальні" вікна "Властивості контакту: ПІБ / Учень" розділу
"Основні списки" .



Звіти 247

У розділі І  загальна кількість дітей і підлітків, яким за станом на 1 вересня
поточного року виповнилося 5 років, та дітей і підлітків віком від 6 до 18 років
поділяється на тих, хто навчається, і на тих, хто не навчається з різних причин.

Навчається  в даному навчальному закладі, тобто учень одного із класів
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Навчається із здобуттям повної загальної середньої освіти, але в іншому
навчальному закладі - вибираємо з випадаючого списку:

Невідомо чи навчається:

Навчається без здобуття повної загальної середньої освіти  - ставимо
відмітки якщо це потрібно:



Звіти 249

Після автоматичного заповнення даного розділу, доступна можливість
детального перегляду та аналізу заповнених даних. Вікно деталізації заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад, щоб подивитися список дітей від 6 до 18 років, які проживають в
сільській месности, натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному
прикладі 03-3):
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У вікні деталізації виводиться список з 140 учнів, які потрапили в розрахунок
при заповненні звіту.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили в розрахунок при заповненні звіту,

оберіть необхідний запис в вікні деталізації та натисніть кнопку    або
скористайтеся подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:



Звіти 251

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.3.2.2 Розділ  ІІ  "Причини невідвідування навчального закладу"

Заповнення розділу ІІ здійснюється при наявності відмітки "Дитина
мікрорайону"  закладки "Основні" за підсумовування даних з закладки "Основні"
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 та закладки "Спеціальні" вікна "Властивості контакту: ПІБ / Учень" розділу
"Основні списки" .

У розділі ІІ  відомості про дітей і підлітків, які не здобувають повну загальну
середню освіту, розподіляються за причинами невідвідування ними навчальних
закладів.



Звіти 253

Невідомо чи навчається:

Навчається без здобуття повної загальної середньої освіти  - ставимо
відмітки якщо це потрібно:

Після  автоматичного  заповнення  даного  розділу,  доступна  можливість
детального  перегляду та аналізу заповнених  даних.  Вікно  деталізації  заповнених
даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так,  наприклад,  щоб  подивитися  список  дітей,  які  не  навчаються  за  станом
здоров'я, натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 03-1):
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У вікні деталізації виводиться список з 3 учнів, які потрапили  в розрахунок
при заповненні звіту.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили  в розрахунок при заповненні  звіту,

оберіть  необхідний  запис  в  вікні  деталізації  та  натисніть  кнопку     або
скористайтеся  подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:



Звіти 255

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.3.2.3 Розділ  ІІІ "Віковий склад дітей і підлітків, які не навчаються для здобуття повної
загальної середньої освіти"

Заповнення розділу ІIІ здійснюється при наявності відмітки "Дитина
мікрорайону"  закладки "Основні" за підсумовування даних з закладки "Основні"
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 та закладки "Спеціальні" вікна "Властивості контакту: ПІБ / Учень" розділу
"Основні списки" .

У розділі ІІІ чисельність дітей і підлітків, які не здобувають повну загальну
середню освіту, розподіляється за віковими групами.
Усі показники розділу наводяться без врахування дітей з вадами розумового або



Звіти 257

фізичного розвитку.

Ніколи не навчався за станом здоров'я чи з інших причин.

При  тому що закінчив  - вибираємо з випадаючо списку  основну чи
початкову школу та ставимо відмітку чому не навчається зараз  - за станом
здоров'я чи з інших причин.

Навчався, але не закінчив  - вибираємо з випадаючо списку  основну чи
початкову школу , ставимо відмітку чому не навчається зараз  - за станом здоров'
я чи з інших причин.

Після  автоматичного  заповнення  даного  розділу,  доступна  можливість
детального  перегляду та аналізу заповнених  даних.  Вікно  деталізації  заповнених
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даних у звіті відкривається натисканням правої кнопки миші на осередку з даними.
Так, наприклад,  щоб подивитися  список дітей сільської месности, віком 7-9 років,
натискаємо правою кнопкою миші по комірці (в даному прикладі 08-3):

У вікні деталізації виводиться список з 4  учнів, які потрапили  в розрахунок
при заповненні звіту.

Щоб змінити вихідні дані, які потрапили  в розрахунок при заповненні  звіту,

оберіть  необхідний  запис  в  вікні  деталізації  та  натисніть  кнопку     або
скористайтеся  подвійним кліком лівої кнопки миші на цьому записі.

Відкриється вікно для редагування або перегляду обранного Вами запису:



Звіти 259

Після редагування вихідних данних, даний розділ необхідно обновити за

допомогою автоматичного обчислення . 

50.3.2.4 Особливості при груповому редагуванні

Коли в процесі редагування даних для групи учнів і/або дітей мікрорайону в
цій групі опиняться учні у яких немає відмітки "Дитина мікрорайону", і, якщо мали
місце зміни даних в закладці " Спеціальні" в розділі " Мікрорайон", то при
збереженні цих змін для цієї групи у  учнів - не дітей мікрорайону з'явиться відмітка
"Дитина мікрорайон". 
Тобто зміни для учня даних в закладці " Спеціальні" в розділі " Мікрорайон"
автоматично зараховує його до дітей мікрорайону.
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51 Передача даних через "КУРС: Сайт" (KyrsSiteSvc)

При першому встановленні програми KyrsSiteSvc, після запуску установчої
програми KyrsSiteSvc_setup.exe, необхідно лише налаштувати шлях до вашої бази
даних (файл KYRS.FDB). Автоматично шлях встановлюється С:\КУРС.

Якщо вам потрібно встановити KyrsSiteSvc повторно, наприклад при
оновленні версії, то перед встановленням  нової версії KyrsSiteSvc потрібно
спочатку відключити цю програму, клацнувши правою кнопкою миші по значку 

 KyrsSiteSvc в треї ( зазвичай на робочій панелі в правому нижньому кутку

екрану), та вибравши з меню, що з'явиться, розділ "Стоп і вихід", потім видалити
попередню версію KyrsSiteSvc, а вже потім встановити нову версію.

Опція "Довідка"-"Проверка обновлений" дозволяє дізнатися про наявність
нових версій програми KyrsSiteSvc, та автоматично оновити її при їх наявності.

Для програми КУРС:Сайт потрібно провести наступніі налаштування :
· натиснути кнопку "Налаштування" :

· у вікні "Авторизація"  при першому підключенні натиснути Кнопку
"Перевірити" (без вводу паролю)
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· у вікні "Налаштування" :
1. В закладці "Загальні" поставити відмітки "Автозапуск", "Як службу Windows

(рекомендується)"  та  "Включити/відключити функцію синхронізіції " а також
визначити інтервал часу для синхронізації даних (за замовчуванням - 10 хвилин).
Інтервал повинен бути не менш 10 хвилин. Це означає,  що через кожні 10 хвилин
програма буде перевіряти чи були зміни в базі даних після останнього її
завантаження. Якщо такі зміни були, програма проводить завантаження бази
даних на обласний сервер в тій частині, в які відбулися ці зміни. 
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2. В закладці "Інтернет" перевірити правильність занесення адресу обласного
серверу http://svc.isuo.org/  .Потім натиснути кнопку "Тест" для перевірки
працездатності мережі. Повинно з’явитися наступне повідомлення "Сервер
відповів. Мережеві настройки і мережа в порядку."

3. В закладці "База даних"  необхідно вказати шлях до папки з базою даних  (для
КУРС:Школи) чи до баз даних (для КУРС+). Після цього для перевірки необхідно
натиснути кнопку "Тест". Якщо програма знайшла у вказаній папці базу даних
( файл KYRS.FDB ) отримаємо повідомлення "Є з'єднання".

http://svc.isuo.org/
http://osvitazp.org
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4. Закладка "Пароль" для  введення чи зміни паролю. В якості паролю - секретне
слово або набір символів, що призначені для підтвердження особистості
користувача та відомих тільки йому. При першому включенні паролю ще нема і
тому  при включенні  налаштувань у вікні "Авторизація"  натиснути Кнопку
"Перевірити" (без вводу паролю).
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52 Підготовка та відправка звітів

Для відправки звітів їх потрібно спочатку сформувати в програмі КУРС:
Школа для відправки .
А потім відправити примусово в програмі KyrsSiteSvc  або дочекатися
автоматичної відправки цією ж програмою .

Через задані при налаштуванні програми KyrsSiteSvc   проміжки часу
програма перевіряє чи були зміни в даних КУРС:Школа та чи є звіти сформовані
на відправку , але ще не відправлені. Якщо результати перевірки ствердні то
програма відправляє дані в тій частині, яка була змінена та звіти, що були
підготовлені на відправку.

52.1 Формування звітів

Перед відправкою звіт потрібно остаточно сформувати.
Для цього потрібно :

Натиснути кнопку  . - Заповнити.  Це призведе до автоматичного
заповнення розділу "Загальні дані" . Перший та останній рядки цьго розділу
заповнюються вручну.
Потім потрібно натиснути кнопку   - Обчислити все . В результаті будуть

автоматично заповнені розділи вибраного звіту повністю або частково.
Заповнення розділів відбудеться в режимі  . Для перевірки

правильності заповнення та, якщо потрібно редагування даних кожного розділу
необхідно  натиснути кнопку  - Завнатажити. Після цьго  вибрати  режим  .

Дані з цього режиму потраплять у звіт.
Потім потрібно натиснути кнопку   - Відправити.  Результатом буде звіт

остаточно підготовлений до відправки на обласний сервер.

52.2 Відправка звітів

Після того , як ми підготували звіт на відправку він відправиться
автоматично ,якщо  запущена та відповідно налаштована програма KyrsSiteSvc,

або примусово якщо в програмі KyrsSiteSvc натиснути кнопку   .

В вікні що розташовано нижче ми можемо контролювати процес. завантаження
даних та звітів на обласний сервер.

53 Журнал

Виклик нового модуля програмного комплексу КУРС:Школа здійснюється з
головного меню "Списки - Журнал" :
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Вигляд журналу :



Журнал 267

53.1 Інтерфейс журналу

У початковому стані незаповнений журнал виглядає так :

Кнопки керування журналом у закладці "Список журналів": 

Кнопка    - "Створити Все" слугує для створення списку журналів для всіх
існуючих класів.

  Кнопки   - "Змінити " ,   -  "Видалити" ,      - "Експорт"  виконують ті ж
функції, що в інших розділах програми. 
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53.2 Створення  списку  журналів.

Після натискання кнопки   - "Створити Все" ми отримаємо список
журналів.

В колонці    бачимо кількість сторінок у розділах журналу. В колонці 

  бачимо для якого класу створений журнал.

В колонці    - прізвище , ім'я та по батькові класного

керівника цього класу.  Колонка  -для внесення заміток про клас у
довільному вигляді для вибраного класу.

 Значок    позначає що журнал відкритий для внесення змін.

 Значок    позначає що журнал закритий для внесення змін.
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53.3 Створення  сторінок  журналів.

Двічі клацнувши лівою кнопкою миші на обраному журналі відкриємо список
сторінок журналу для обраного класу:

В початковом стані він порожній. Для додавання сторінок використовуємо кнопку  

  "Створити". Відкриється вікно "Властивості сторінки журналу" :

Існує кілька способів створення сторінок журналу:
1. Автоматичний - використовується у випадку , якщо вже введені всі
навантаження для класу. Для цього необхідно поставити позначку  

.  Вигляд вікна "Властивості сторінки журналу"
поміняється :
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Якщо ми поставимо позначку та натиснемо кнопку 

 ,те отримаємо повний список сторінок , створений на підставі
існуючих навантажень для обраного класу:

2. Напівавтоматичний - використовується у випадку , якщо вже введені всі
навантаження для класу. Для цього необхідно поставити позначку 

.  Вид вікна "Властивості сторінки журналу"

поміняється . Зі списку, що випадає, вибираємо пари, що цікавлять нас, Предмет-

Учитель, та натискаємо кнопку   .
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Повторюючи дану процедуру поступово заповнимо список сторінок :

3. Ручне створення сторінки журналу. Для цього зі списку, що випадає,
вибираємо предмет:
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та викладача :
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53.4 Заповнення сторінок журналів.

Двічі клацнувши лівою кнопкою миші на обраній сторінці журналу відкриємо
її для обраного класу:

Кнопка - Д/З дозволяє відобразити список із графами для занесення змісту і й
домашнього завдання для створених уроків:

Для заповнення сторінки журналу натиснемо кнопку   - "Створити" . Відкриється

вікно :
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Якщо є створене раніше розклад для цього класу то для заповнення журналу
досить поставити позначку    - "Імпортувати з розкладу (якщо є)" . Вид вікна
зміниться :
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Зі списку, що випадає, "Тиждень" вибираємо тиждень для заповнення журналу:
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У результаті отримаємо графи й рядки для заповнення обраного тижня :

Якщо ми поставимо позначку    - "Імпортувати всі тижні в році" те програма
створить графи й рядка на весь період для якого створений розклад. При
необхідності при додаванні тижнів із установленим розкладом можна буде
повторювати ці дії.
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Для додавання інших додаткових уроків, скориставшись списком, що випадає
оберіть тип уроку:

потім виберіть дату:
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та натисіть  .

В результаті отримаємо графу в правій і рядок у лівій частині екрана з
позначкою С/Р (06.12.2010 - самостійна робота) :
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Заповнити ліву частину, можна клацнувши по обраному уроку двічі лівою
кнопкою миші.

В результаті:

Для виставляння оцінки необхідно в лівій частині вікна встановити курсор
на обраній клітці журналу (перетинання Учень- Урок ) і клацнути один раз правою
кнопкою миші.
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У результаті отримаємо:

Натиснувши  кнопку "Д/З" є можливість редагувати та видаляти кілька уроків
водночас.  Для  цього  виберіть  кілька  уроків  із  списку,  воспользовшісь  кнопкою
Shift або Ctrl
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Якщо  після  цього  натиснути  кнопку  Видалити,  то  вибрані  уроки  будуть
видалені з журналу.  Якщо натиснути  кнопку "Редагувати", то відкриється вікно для
редагування  параметрів для всіх обраних уроків:

У  даному вікні  можна  змінити вчителя,  який веде  ці  уроки або  провів  ці
уроки. Так само для всіх обраних уроків можна відразу змінити кабінет або закрити
всі ці уроки для  редагування  або  дозволити  змінювати Н на  оцінку, виставивши
відповідні галочки в полях.

За допомогою кнопки "Вид"   можна обмежити відображення  даних для
зручного  перегляду и роботи з уроками. Так, наприклад,  якщо  ви створили уроки
одразу  на  весь  семестр,  то  щоб  в  вересні  не  відображати уроки за  жовтень-
грудень, наприклад,  то можна обмежити відображення  уроків на 7 днів на перед
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рахуючи  від  поточної  дати.  Для  цього  натисніть  кнопку  "Вид",  у  вікні  поставте
галочку "Обмежувати":

В журналі  будуть відображатися всі попередні уроки і плюс уроки на 7 днів
наперед.

Якщо  поставити  іншу  галочку  "Обмежувати"  і  вказати  кількість  днів  для
відображення з іншого семестру цього ж навчального року:

то, якщо,  наприклад,  Ви зараз  працюєте  в  другому семестрі, то  в  журналі  буде
відображатися  другий семестр  і  20  останніх  днів  першого  семестру.  І навпаки,
якщо  працюєте  в  першому  семестрі,  то  будуть  відображатися  уроки  першого
семестру  і  20  днів  наступного  семестру  в  цьому  навчальному  році.  Якщо  цю
галочку  не  ставити,  то  будуть  відображатися  уроки  всіх  семестрів  цього
навчального року.
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