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Перед встановленням програми КУРС: Школа, 

призначте відповідальну особу та оберіть комп'ютер.  

 Рекомендації: 

• Повинен бути зручний доступ до комп’ютера для 

відповідальної особи.  

• Комп'ютер повинен бути увімкнений більшу частину 

робочого часу. 

• Бажана наявність Інтернету. 



    При наявності 

Інтернету: 

Завантажуємо з 

сайту www.ekyrs.org 

програми КУРС: 

Школа, КУРС: Сайт 

та навчальні 

презентації (пункт 

меню “Завантажити”). 

 При відсутності Інтернету: 
Беремо файл інсталяції у куратора району. 

http://www.ekyrs.org/


На обраному комп'ютері, де будуть встановлені 

програми (КУРС: Школа з базою даних і КУРС: Сайт) 

зберігаємо файл інсталяції програм.  



   Запускаємо файл інсталяції 

КУРС: Школа (kyrs_setup.exe) 

та вибираємо варіант 

встановлення. 



   Приймаємо ліцензійну угоду та ознайомлюємося з  

правилами роботи в демо версії. 



Увага!  
 Програма  КУРС: Школа 

встановлюється  ВИКЛЮЧНО 

в папку  С:/КУРС 

   Після закінчення  

встановлення програми 

КУРС: Школа 

встановлюємо програму 

“Firebird 2.1”. 



Увага!  
Встановлюємо Firebird 2.1 

на С:/Program Files/Firebird/ 

Firebird_2_1  

   Якщо на комп’ютері вже 

встановлена програма Firebird, 

система проінформує Вас про це і 

встановлювати ще раз не потрібно. 



   Для встановлення програми 

 КУРС: Сайт запускаємо файл 

інсталяції 

KyrsSiteSvc_setup.exe 

Увага!  
Встановлювати КУРС: Сайт  

ТІЛЬКИ на С:/КУРС 



 Стандартні налаштування підключення 

КУРС: Сайт: 

Поле Сервер буде пусте, а напрямок 

підключення до бази даних  - 

C:\КУРС\KYRS.FDB. 

   Натисніть тест для перевірки 

з'єднання. Натисніть “ОК” та “Зберегти”. 

КУРС: Сайт почне працювати при 

підключенні до мережі Інтернет 

Увага!  
 Налаштування підключення до бази 

даних КУРС: Школа і КУРС: Сайт повинно 

бути однаковим.  



   Для отримання ключа 

використовуємо 

інструкцію в нижній 

частині вікна.  

   Після отримання 

ключа, уважно вводимо 

його в поле “Ваш ключ” 

та натискаємо кнопку 

“Застосувати ключ”. 



 Обираємо бажану мову 

інтерфейсу програми 

 Заповнюємо українською мовою 

персональні дані навчального 

закладу. Ця інформація буде 

відображатися на обласному 

порталі www.isuo.org та 

друкуватися в державних звітах. 
Правила заповнення описані в інструкції, яка 

знаходиться в папці С:/КУРС 

http://www.isuo.org/


   Для входу в програму використовуємо стандартні Логін 

(1111) і Пароль (1111) для ролі Директор школи. Після 

виконання входу в програму, ми зможемо побачити  

тестову базу.  



www.ekyrs.org 

 


