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Шановні освітяни! 

Інформуємо, що в рамках проекту «ІСУО. Інформаційна система управління 

освітою» в програмі «КУРС: Школа» працює модуль «Документи про освіту», який 

допоможе підготувати інформацію для замовлення документів про освіту.  

 За допомогою цього модулю заклад освіти зможе підготувати списки 

випускників з відповідними відмітками для подальшої їх обробки. 

https://www.youtube.com/watch?v=QkIxYq9rE-k 

В свою чергу, орган управління освітою може завантажити підготовлену 

інформацію від закладів освіти для подальшого імпорту та формування зведеного 

замовлення. https://www.youtube.com/watch?v=kTnFd8dB6jA 

 Інструкцію по роботі з даним функціоналом надаємо разом з листом. 

У разі виникнення питань звертайтесь за телефонами:  

050-203-44-65, 093-764-57-88, 097-678-76-50 

або за ел. поштою info@ekyrs.org  

 

 

  

 

 

Директор ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ»  Коробка С.Є. 
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ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ В  

ПЗ «КУРС: ШКОЛА» ТА НА ПОРТАЛІ ІСУО 
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1 СТВОРЕННЯ ЗАЯВКИ У ПРОГРАМІ «КУРС: ШКОЛА» 

 

 

1.1 Перевірка версії програми «КУРС: Школа» та актуального навчального періоду. 

 

Переконайтесь, що Ви користуєтесь останніми версіями програм «КУРС: Школа» та «КУРС: 

Сайт». Дізнатися актуальні версії програм можна на сайті EKYRS.ORG в розділі «Завантажити». 

Щоб перевірити версії програм, встановлені на Вашому комп’ютері, оберіть в головному меню 

програм пункт «Довідка» - «Про програму». 

 

 

 

Якщо версії програм на комп’ютері не є актуальними (не відповідають останнім версіям з 

розділу «Завантажити» сайту EKYRS.ORG), оновіть їх. 

Переконайтесь, що в програмі виставлений актуальний навчальний період, який охоплює 15 

квітня. Для створення або зміни навчального періоду оберіть в головного меню пункт «Списки» 

- «Навчальний період». 

 

1.2 Перевірка випускних класів 

 

Перейдіть у вкладку «Класи» та переконайтесь, що класи, які будуть отримувати свідоцтва, 

мають ступінь ІІ та ІІІ відповідно. 

 

 
 

Якщо ступінь відсутній, відкрийте картку класу, перейдіть в розділ «Додаткові» та зробіть 

відмітку напроти пунктів «II ступеня» або «III ступеня». 

 



 
 

 

1.3 Робота зі списком учнів 

 

Перевірте інформацію по кожному учню в закладках «Основні» та «Спеціальні» облікової 

картки. 

В закладці «Основні» зверніть увагу на правильність заповнення пунктів «ПІБ», «Стать», 

«Дата народження», «ІНП» (за необхідності). 

 

 
 

В закладці «Спеціальні» - «Документи» необхідно перевірити всю інформацію.  

Примітка: Якщо учень отримує «Атестат», необхідно попередньо відмітити пункт 

«Свідоцтво» і правильно заповнити його серію та номер (це означає, що учень вже має 

свідоцтво). 

 

 



 
 

1.4 Експорт списків 

 

Перейдіть в розділ «Док. про осв.». Всі учні, яких Ви відмітили, будуть у вкладках «Базова» 

та «Повна». 

(Базова – учні, які отримують Свідоцтво про базову загальну середню освіту) 

(Повна – учні, які отримують Свідоцтво про повну загальну середню освіту) 

Ще раз перевірте інформацію про учнів. (Зазвичай, школи роздруковують анкети випускників 

та віддають на перевірку батькам чи учням. Роздрукувати анкету можна, обравши пункт зі 

списку та натиснувши «Анкета вип.») 

 

 
 

 Якщо ви впевнились, що інформація по всім випускникам достовірна, ОБОВ’ЯЗКОВО 

натисніть «Відправити». 

 



 
 

 Якщо у вас відсутній Інтернет і ви хочете вивантажити інформацію про випускників для 

подальшого імпорту в програму «Education», натисніть «Експорт» і оберіть «в xml для 

Education ver. 2.2.4.2». Потім цей файл можна буде переслати до органу управління освітою ел. 

поштою. 

 

 
 

 

 

 

 

*Також ви можете ознайомитись з відео інструкцією даного розділу за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_M6M20aiZM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_M6M20aiZM


2 ІМПОРТ ЗАЯВКИ У ПРОГРАМУ «EDUCATION VER. 2.2.4.2» 

 

 

2.1 Завантаження XML файлу зі списками  випускників  

 

Запустіть програму «EDUCATION ver. 2.2.4.2», оберіть вкладку «Дані/Пакети/Імпорт з ТХТ, 

XML файлу» та вкажіть шлях до XML файлу з програми КУРС: Школа (наприклад, файл 

«Атестати»). 

 

 
 

 
 

У вікні, що з’явилося оберіть: 

- Заклад освіти,  до якого необхідно завантажити список випускників (наприклад, ЗОШ №1); 

- тип замовлення, який ми завантажуємо (в нашому випадку це буде «Атестат про повну загальну 

середню освіту»); 

- натисніть «Імпортувати». 

 

 
 



 

Після успішного завантаження відобразиться відповідне повідомлення. 

 

 
 

2.2 Редагування інформації про замовлення 

 

Для перегляду інформації оберіть в головному меню «Дані» - «Ієрархія даних …». 

 

 
 

Ліворуч оберіть заклад освіти,  до якого ми завантажили список і бачимо завантажену заявку. 

 

 
 

 

Для редагування інформації про заявку натисніть на неї правою кнопкою миші, оберіть пункт 

«Редагувати реквізити заявки» та внесіть необхідну інформацію 



 
 

 
 

2.3 Перевірка списку випускників 

 

Для перевірки списку випускників натисніть правою кнопкою миші на заявку та оберіть 

«Відкрити заявку». 

 

 
 

У новому вікні перевіряємо список учнів та інформацію про них, при необхідності, вносимо 

корективи в картку учня. 



УВАГА! При імпорті заявки через XML, програма «EDUCATION» не імпортує медалі. 

Для більш зручного пошуку учнів, які в «КУРС: Школі» мали медалі, кожному з них у примітках 

було додано (СМ або ЗМ). Тому цим учням ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно в особистій картці 

вказати медаль (Срібна чи Золота) 

 
 

 
 

Повинно бути таким чином: 

 
 

Імпорт заявки на отримання свідоцтв про повну загальну середню освіту завершено. 

 

Імпорт Свідоцтва про базову освіту проводиться аналогічно, але у пункті «2.1.» обирається 

файл XML «Свідоцтва», та при імпорті вказується що тип замовлення «Свідоцтво про базову 

загальну середню освіту» 

 

*Також ви можете ознайомитись з відео інструкцією даного розділу за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTnFd8dB6jA 

https://www.youtube.com/watch?v=kTnFd8dB6jA


3 РОБОТА ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ З ЗАЯВКАМИ 

 

Відкрийте портал  https://isuo.org/ , оберіть свою область та введіть логін і пароль. 

Оберіть свій орган управління освітою та перейдіть до закладки «Документи про освіту». 

 

 
 

На цій закладці ми бачимо: 

- перелік підпорядкованих навчальних закладів;  

- інформацію про те, які заклади сформували замовлення в програмі «КУРС: Школа»;  

- дату передачі замовлення. 

Натисніть на «Свідоцтва» чи «Атестати» та завантажте XML-файл замовлення на свій 

комп’ютер. 

 

 
 

Примітка. 

Для більш зручної роботи назва кожного завантаженого файлу складається з № в системі 

школи та назви «Свідоцтво» чи «Атестат» (Приклад: 10111_Атестати.xml,10111_Свідоцтва.xml). 

 

Далі імпортуйте завантажені файли у програму «EDUCATION ver. 2.2.4.2» згідно пункту 2. цієї 

інструкції. 

Зверніть увагу! Для того, щоб файли з’явились на «ІСУО», кожен навчальний заклад повинен 

виконати пункт 1. цієї інструкції, та ОБОВ’ЯЗКОВО натиснути кнопку «Відправити», як зазначено 

у пункті 1.4 (якщо у школи відсутній інтернет вона може зберегти такий файл на носій та передати 

його до відділу освіти як це вказано у пункті 1.4). 

 

*Також ви можете ознайомитись з відео інструкцією даного розділу перейшовши за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTnFd8dB6jA 

https://isuo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kTnFd8dB6jA

