
БЕЗПЕЧНА та ЕФЕКТИВНА ШКОЛА
“Система контролю доступу”(СКД)

Три автономні інтегровані складові



Атестат відповідності 
КСЗІ

Проект ІСУО і всі складові мають 
захист за найвищим стандартом, 
тому всі дані під захистом, про що 
свідчить атестат КСЗІ

Всі складові та дані є закритими 
без можливості втручання третіх 
осіб у роботу системи



Досвід розробки загальнодержавних 
систем (ДІСО, АІКОМ, E-Journal)

Проект дозволяє уникнути дублювання 
роботи та автоматично синхронізує 
інформацію з державними порталами

Досвід. Рішення для держави



БЕЗПЕЧНА та ЕФЕКТИВНА ШКОЛА:
цілісна інформаційна система для сфери освіти

Три інтегровані складові:

1. термінал контролю доступу 
для учнів та співробітників 
закладу

2. локальна база даних, що 
оновлюється, у закладі 
освіти

3. збереження інформації у 
хмарному середовищі на 
регіональному рівні.



Термінал контролю доступу

● функція розпізнавання осіб

● вимірювання температури тіла

● підтримка наявності маски, 

оповіщення про відсутність маски

● фіксація часу входу та виходу

складова 1



Програмне забезпечення “Курс:Школа”

● доступ керівництва закладу освіти
● база даних робітників та учнів (поділ на класи)
● вимірювання температури та сповіщення про 

підвищену температуру
● фіксація входу та виходу із закладу
● фільтрація за: класом, датою, ПІБ, температурою, 

тощо
● можливість експорту даних

складова 2



Інтернет - портал NZ.UA

● інформування батьків дитини про прихід до школи
● доступ для уповноваженої особи
● моніторинг закладів освіти
● перегляд статистики по закладам
● створення внутрішньої звітності

складова 3



● електронний класний журнал

● щоденник для учнів та батьків з 
домашніми завданнями

● дистанційне навчання

● конструктор сайтів

● технічна підтримка

Можливості проекту

навчання та консультування адміністрації шкіл та вчителів

складова 3



Дистанційне навчання на NZ.UA

● миттєвий перехід до дистанційної 
форми навчання (за потребою)

● можливості віддаленого навчання 
безпосередньо в системi

● інтероперабельна єдина система, 
уникає зайвих процесів

● інтеграція по API з зовнішніми,
в т.ч. державними, ресурсами

складова 3



Проект  «КУРС: Освіта»

Керівник проекту: 
Зайцев Юрій 
Дмитрович

ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ»

- на ринку України з 2009 року
- національний розробник 

програмного забезпечення в 
сфері освіті

- фахівці в області побудови 
багаторівневих інформаційних 
систем збору та обробки 
інформації

Контакти:
0504017001 
y.d.zajcev@gmail.com


