
АСУ ВНЗ
Програмне забезпечення, призначення якого підвищити 

ефективність управління навчальним закладом  та пришвидшити 

і спростити роботу співробітників ЗВО.

ndipit.com.ua



Основні можливості

Адаптація програмного забезпечення під конкретний навчальний 
заклад, гнучке налаштування системи завдяки налаштуванням 
параметрів та довідникам.

АСУ ВНЗ більше 10 років на ринку програмного забезпечення, широко 

використовується багатьма навчальними закладами різних рівнів акредитації.

Інформація, накопичена в базі даних є власністю безпосередньо 
навчального закладу.

Можливість надалі використання інформації з однієї бази для 
багатоманітних задач.
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Компоненти системи

АС “Приймальна комісія”

Автоматизує роботу приймальної комісії та забезпечує 
зберігання особистих справ абітурієнтів та інформації 
про результати надходження для використання в 
підрозділах установи.

Підвищує швидкість і покращує якість роботи з контингентом учнів і 

співробітників, забезпечує надійність і цілісність управління в цілому.
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АС “Деканат”

Програмно-технологічний комплекс управління 
навчальним процесом закладу освіти, призначений 
для організації роботи методистів та зменшення 
кількості документації на паперових носіях.

АС “Студмістечко”

Автоматизує діяльність дирекції 
студентського містечка навчального 
закладу, спрощується та 
вдосконалюється документообіг.

АС “Тест”

Проведення оцінювання знань 
респондентів, уніфікація процесу тестування, 
миттєве оброблення результатів тестування.

АС “Конструктор звітів”

Створення, редагування шаблонів 
звітів відповідно до обраного 
компоненту АСУ ВНЗ.

Менеджер резервних копій

Модуль призначений для 
створення резервної копії баз 
даних програми.

Веб-розклад

Дозволяє вбудовувати 
розклад з АС “Деканат” 
на веб-сайт ВНЗ.

Веб-кабінет студента

Модуль дає можливість реєстрації/авторизації студента в особистому 
кабінеті, записуватись студентам на ДВВС, переглядати успішність студента, 
формувати звіти “Індивідуальний навчальний план” та “Успішність студента”.

Система контролю доступу

Інтегрований комплекс об'єднує сучасні 
технології та підходи у сфері  фізичного захисту 
та організації безпечного навчання.

Основні

Додаткові



Створення резервних 
копій бази даних

Захист інформації

Вхід у систему тільки зі ”Smart 
Card Reader” за карткою доступу

Особливістю АСУ ВНЗ є унікальна запатентована система захисту 

інформації від несанкціонованого доступу.

Управління користувачами в 
системі

Розподіл даних 
між працівниками
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Передача 
зашифрованих даних

Журналізація 
змін

Відновлення з 
резервної копії



Робота системи
Сучасна автоматизована система управління навчальним 

процесом для вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.
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АС “Приймальна комісія” АС “Деканат”

АС “Студмістечко”

АС “Тест”

ЄДЕБО ІВС “ОСВІТА”

Автоматизує роботу приймальної комісії 
та забезпечує зберігання особистих справ 
абітурієнтів та інформації про результати 
надходження для використання в 
підрозділах установи.

Виконує головні функції з 
автоматизації адміністративних 
та навчально-методичних 
процесів.

Автоматизує діяльність дирекції студентського містечка навчального закладу, 
спрощується та вдосконалюється документообіг.

Оцінює знання респондентів, миттєво обробляє та зберігає результати, надає 
на їх основі якісні та смислові характеристики статусу респондента.

Абітурієнти



АС “Приймальна комісія”

Перенесення даних

❖Швидке створення анкети абітурієнта за допомогою ЄДЕБО, 
ІВС “ОСВІТА” та даних інших відбірних комісій, захист від 
повторної подачі документів.

❖ Синхронізація з ЄДЕБО на всіх етапах вступної кампанії, 
узгодження даних.

❖ Перевірка документів про освіту через ІВС “ОСВІТА”.

❖ Перенесення контингенту в АС “Деканат”.

Автоматизує роботу приймальної комісії та забезпечує зберігання особистих справ абітурієнтів 

та інформації про результати надходження для використання в підрозділах установи.
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Зарахування студентів

❖ Аналіз та вирішення про допуск до конкурсу.

❖ Формування рейтингових списків, проведення конкурсу з урахуванням категорій вступу, 
автоматизована зміна статусу участі в конкурсі.

❖ Рекомендація на зарахування з урахуванням пріоритету спеціалізації та напрямку.

❖ Розподіл зарахованих студентів за навчальним групами з можливістю урахування різних 
критеріїв.

❖ Більш ніж 120 критеріїв для пошуку та формування вибірок по базі абітурієнтів.

Робота з абітурієнтами

❖ Розподіл абітурієнтів по категоріях 
(цільові, пільгові та інші).

❖ Розподіл по екзаменаційним групам.

❖ Перерахунок результатів іспитів з 
урахуванням балів сертифікатів, 
автоматичне формування конкурсного 
результату.

Створення та перевірка документів

❖ Формування всього пакету друкованих форм за даними 
анкети абітурієнта у відповідності стандартам МОН України.

❖ Формування наказу про зарахування.

❖ Статистика прийому документів, кількість поданих оригіналів. 
Створення стандартних, аналітичних та статистичних звітів у 
вигляді списків, таблиць та діаграм.

❖ Замовлення студентських та електронних студентських 
квитків.



АС “Деканат”

Робота з даними студентів

❖ Формування контингенту студентів (імпорт з АС “Приймальної комісії”, 
ЄДЕБО або іншої автоматизованої системи).

❖ Переведення контингенту на наступний курс, випуск студентів, з метою 
отримання наступного освітньо-кваліфікаційного рівня існує експорт до 
АС ”Приймальної комісії” анкет випускників.

❖ Продовження студентських квитків, формування повного набору даних 
для замовлення документів про освіту, в тому числі, додатків 
європейського зразка (Diploma supplement) для програми Education.

Програмно-технологічний комплекс управління навчальним процесом закладу освіти, призначений 

для організації роботи методистів та зменшення кількості документації на паперових носіях.
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Робота з даними співробітників

❖ Особисті картки і П - 2 карти.

❖ Автоматична зміна окладів відповідно до тарифної сітки.

❖Штатний розклад навчального закладу.

❖ Облік, прогнозування, фіксація стажу.

❖ Надбавки, індивідуальні оклади, доплати.

❖ Трудові договори.

❖ Накази по співробітниках.

Аналіз отриманих результатів

❖ Екзаменаційна сесія, індивідуальні відомості.

❖ Аналіз результатів сесії, призначення стипендій.

❖ Відділ кадрів студентів: накази по контингенту.

❖ Стандартні форми звітів МОНУ (у тому числі додатки і академічні 
довідки).

❖ Контракти студентів.

Навчальний процес

❖ Розробка, генерація та відновлення навчальних, робочих 
планів на навчальний рік, закріплення навчальних груп 
за планами.

❖ Закріплення контингенту для навантаження по робочим 
навчальним планам.

❖ Об'єднання та розподілення навантаження між 
викладачами кафедри.

❖ Генерація індивідуальних навчальних планів на базі 
робочих навчальних планів та визначення академічної 
різниці.

❖ Створення розкладу та веб-розкладу.



Синхронізація АС “Деканат” з ЄДЕБО

Функціонал взаємодії з ЄДЕБО АС Деканат

❖ Редагування персональних даних студентів в ЄДЕБО, внесення нових персон в ЄДЕБО

❖ Створення та видалення в ЄДЕБО зміни в навчанні студента (тобто переведення на 
курси, відрахування, вихід та повернення в/з академвідпустку, зміну факультету, форми 
навчання, спеціальності, джерела фінансування тощо)

❖ Створення нових записів про навчання в ЄДЕБО (у випадку до внесення, переводу 
студента з іншого ВНЗ або у інших випадках)

❖ Імпорт даних про дипломи та студентські квитки

❖ Підтримка роботи з декількома ВСП

Програмне забезпечення, призначення якого підвищити ефективність управління 

навчальним закладом  та пришвидшити і спростити роботу користувачів.
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АС “Студмістечко”

Основні функції

❖ Поселення студентів з АС “Деканат”.

❖ Автоматизація діяльності дирекції студентського містечка навчального закладу.

❖ Спрощення та вдосконалення документообігу.

❖ Підвищення оперативності, узгодженості та достовірності даних.

❖ Автоматизація всіх процесів, від розподілу місць, контролю та формування звітів до управління пропускною системою.

❖ Друк поточної, службової, статистичної та звітної документації згідно з внесеними даними.

Автоматизує діяльність дирекції студентського містечка навчального закладу, спрощується та 

вдосконалюється документообіг.
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Контроль

❖Житлового фонду та матеріальної бази студмістечка.

❖ Порядку поселення студентів, аспірантів, докторантів та інших осіб.

❖ Дотримання правил пропускного режиму.

❖ Видачі та обліку документів на поселення.

❖ Сплати за проживання та комунальні послуги.



АС “Тест”

Основні функції

❖ Проміжна та підсумкова перевірка знань студентів (контрольні роботи, 
іспити).

❖ Рейтинги факультетів по навчальному закладу.

❖ Середній рівень знань по навчальному закладу за статистичними 
показниками.

❖Моніторинг інформації про знання студента, який тестується протягом 
кількох років, визначення здібностей до узагальнених напрямків науки.

Дає можливість навчальним закладам та організаціям проводити оцінювання знань респондентів, уніфікувати процес тестування, 

миттєво обробляти і зберігати результати тестування, робити на їх основі якісні та смислові характеристики статусу респондента, 

прогнозувати його розвиток, направляти навчання згідно його здібностям і нахилам.
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Використання

❖ Створення тестових завдання для проведення моніторингу якості освіти, післядипломної освіти, 
довузівської підготовки та дистанційної освіти.

❖ Аналізу отриманих результатів тестування респондентів, які миттєво обробляються та зберігаються для 
їх подальшого використання.

❖ Надання якісних та ґрунтовних рекомендацій відповідно до проаналізованих результатів тестів.



АС “Конструктор звітів”

❖ Створення / редагування / знищення шаблонів звітів.

❖ Адміністрування доступу до звітів.

❖ Зручний графічний інтерфейс редагування шаблонів 
звітів.

❖ Відкрита архітектура (прямий доступ до таблиць).

❖ Підключення до АС “Приймальна комісія“, АС “Деканат“ 
та АС “Студмістечко“.
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❖ Підтримка SQL-запитів виду - головний 
/ підлеглий.

❖ Робота з множиною SQL-запитів 
одночасно.

❖ Збереження / відновлення шаблонів 
звітів в / з архіву (встановлення нових 
версій звітів).

❖ Експорт звітів у формати .xls та .rtf.



Веб-розклад

Веб-Розклад дозволяє вбудовувати 
Розклад з АС “Деканат” на Ваші власні 
веб-сторінки.

Веб-Розклад у тому числі має
можливість тонкого налаштування 
відображення для органічного вигляду 
на Вашому сайті.

Також можливе створення веб-сайту з
розкладом на потужностях “НДІ ПІТ”, 
або порталу, що містить і іншу 
інформацію по навчальному закладу. 

Прикладом такого порталу є шкільний 
інформаційний простір “Моя Освіта”.
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Швидкість

Миттєве відображення розкладу 
студента, або викладача.

Мобільний додаток

Для зручності користування 
існує додаток для смартфону.

Гнучкість

Розклад на майбутній період 
можуть переглянути як студенти, 
так і викладачі.

Легкість використання

Для відображення розкладу на 
сайті необхідно лише додати  
вже сформований код.



Студентський квиток

Пільговий проїзд у міському транспорті

Власник такої картки зможуть купувати поїздки на 
студентський електронний квиток за пільговою 
ціною.

Персоніфікований захищений від підробок документ, підтверджуючий 

особу студента, та навчальний заклад в якому він навчається.
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Офіційний документ

Документ що підтверджує особу власника 
при виникненні такої необхідності.

Знижки та пільги

Знижки на відвідування муніципальних 
державних музеїв, театрів, філармоній, 
кінотеатрів та розважальних центрів тощо.

Контроль доступу

Забезпечення доступу до навчального 
закладу.



Система контролю доступу

Турнікети

Встановлюся на вході (виході) навчальних закладів, та 
призначені для управління доступом за допомогою перепусток.

Інтегрований комплекс об'єднує сучасні технології та підходи у сфері  

фізичної безпеки та організації навчання у закладі освіти.

ndipit.com.ua

Ворітця

Частково перекривають прохід у навчальний заклад, та 
використовуються для аварійного виходу, або для людей з 
обмеженими можливостями.

Огорожі

Перекривають доступ до навчального закладу між турнікетами 
та ворітцями, остаточно забезпечуючи повний захист. 

Зручність експлуатації огорож забезпечується також завдяки 
наявному варіанту знімної конструкції.



Відеоспостереження

Циліндричні камери

Пристрої з традиційним для відеокамер 
корпусом у формі циліндра.

Встановлення відеоспостереження істотно підвищує безпеку студентів

та працівників навчального закладу.
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Купольні камери

Пристрої для спостереження за 
великими просторами зверху.

Приховані відеокамери

Пристрої відрізняються дуже малими 
розмірами.

ОПЦІЯ

Якість зображення Широкий кут зору Міцний корпус



Користувачі системи

Державний вищий навчальний 
заклад «Приазовський державний 
технічний університет»

Понад 70 навчальних закладів України 

вже успішно використовують систему

ndipit.com.ua

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського"

Національний 
університет "Чернігівська 
політехніка"

Київський національний 
лінгвістичний університет

Маріупольський 
державний 
університет

Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова

Державний вищий навчальний 
заклад "Донецький національний 
технічний університет"

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ

Київський 
університет туризму, 
економіки і прав

Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Вищий навчальний заклад 
"Університет економіки та 
права "КРОК"

Приєднатися



Контакти

Дякуємо за увагу!

ndipit.com.ua

Зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом

vuz.osvita.net

Адреса

03151, м. Київ. вул. Смілянська, 4 

Телефон

+38 (044) 373–69–67  

Email

inform@osvita.net

osvita.net


