
o Аналіз, розробка, тестування, навчання, впровадження,  

підтримка різноманітних інформаційних систем

o Системна Інтеграція програмно-апаратних комплексів та систем 

з акумулювання значних об’ємів даних «під ключ», їх аналіз

o Автоматизація управління закладами освіти

o Консалтинг у сфері інформаційних технологій 

o Взаємодія зі світовими ІТ лідерами (Oracle, Microsoft, інші)

o Впровадження комплексних систем захисту інформації

o Власна виробнича база пластикових карток для банків, 

навчальних закладів, дисконтних та пропускних систем

o Акредитований центр сертифікації ключів

o Наукові розробки

o Відділення кафедри ЮНЕСКО

o Суспільна діяльність 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

«ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ»
Кібернетичного центру НАН України

НДІ ПІТ                                                                                                                      ndipit.com.ua



Єдина державна електронна база з питань освіти

Розподілена багаторівнева система, яка налічує більше 

3000 вузлів та освітніх установ.

Технології: MS SQL Server, React, C#, ЕЦП.

Сайт: ez.osvitavsim.org.ua

Державна інформаційно-виробнича система «Освіта»

Розподілена багаторівнева система, яка налічує більше 1000 

вузлів (навчальні заклади, регіональні центри, банки тощо).

Технології: Oracle, .Net, JS, Delphi, ЕЦП, апаратне шифрування.

Сайт: osvita.net
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Інформаційно-аналітична система моніторингу освіти м. Києва

Розподілена багаторівнева система, яка налічує близько 600 вузлів.

Технології: Oracle, .Net, JS, Delphi.

Сайт: school.osvita.net

Державний реєстр навчальних закладів України

Технології: Oracle, ASP.NET, C#.NET, jQuery, ЕЦП.

Сайт: dodatok.osvita.net

Веб-ресурс «Абітурієнт»

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

Технології: Oracle, MySQL, ASP.NET, C#.NET, jQuery.

Сайт: zno.osvita.net

Веб-ресурс «Моя Освіта»

Інформаційний ресурс для взаємодії учнів, вчителів та батьків.

Технології: Oracle, ASP.NET, C#.NET, jQuery.

Сайт: my.osvita.net

ОСНОВНІ РОЗРОБКИ КОМПАНІЇ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб

Технології: MS SQL Server, React, C#, ЕЦП.

Сайт: usr.minjust.gov.ua

Всі розробки мають систему збору статистичної інформації, а також її гнучкої агрегації 

та аналітики. Це дає можливість державним установам швидко реагувати на зміни у 

сфері їх діяльності.



Безпосереднє використання 

кінцевими користувачами 

ресурсів системи у 

Міністерстві освіти і науки  

Реєстр 

навчальних 

закладів 

Впорядкована система видачі,обліку і 

контролю в ліцензіях та акредитаціях

(автоматизація роботи ДАК)

Надання пільг студентам

(зв’язок з АСК «Експрес НЗ»)

Взаємодія з іншими 

міністерствами та 

відомствами

Єдина система збору 

інформації від навчальних 

закладів 

НДІ ПІТ                                                                                                                      ez.osvitavsim.org.ua

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА З ПИТАНЬ ОСВІТИ



Збір відомостей щодо випускників
(забезпечення достовірності первинних даних)

Супровід студента
(забезпечення наслідування даних)

Накопичення інформації про результати навчання 

та учбовий процес у навчальному закладі
(накопичення реальних даних)

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ДАНИХ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НДІ ПІТ                                                                                                                      ez.osvitavsim.org.ua



ЗАПРОВАДЖЕНО ОБМІН ВІДОМОСТЯМИ З НАСТУПНИМИ ДЕРЖАВНИМИ 

УСТАНОВАМИ/РЕЄСТРАМИ

o Державна фіскальна служба України;

o Державна служба статистики України;

o Пенсійний фонд України;

o Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

Інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. 

(Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

НДІ ПІТ  usr.minjust.gov.ua

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЄДИНА БАЗА ДАНИХ

Реєстр має централізовану архітектуру, побудовану на базі 

системи керування базами даних промислового рівня та 

використовує технології віртуалізації і «хмарних» обчислень.

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИМ НОРМАМ

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» передбачено можливість подання державному реєстратору документів в електронному 

вигляді для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
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АНАЛІЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ТЕНДЕНЦІЙ ВІДНОСНО  ЗМІН У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО СКЛАДУ



НДІ ПІТ                                                                                                                      osvita.net

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ



Кваліфікація
На сторінці перегляду списку кваліфікацій 

(«Головна > Кваліфікації») відображаються 

лише дані вузла користувача.

Веб-ресурс для отримання довідників навчальних закладів, а також заповнення 

інформацією додатки до диплому про вищу освіту.

НДІ ПІТ                                                                                                                      dodatok.osvita.net

РЕЄСТР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Навчальна програма
На сторінці перегляду навчальної програми 

кваліфікації («Редагування > Кваліфікації > 

Навчальна програма») відображається список 

дисциплін, також є можливість перевірити їх 

коректність.

Електронний цифровий підпис
На сайті використовується ЕЦП для підпису 

замовлень та підтвердження коректності 

даних.



РЕЄСТРІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Веб-ресурс полегшує процес створення документів про освіту, а також виконує супутні до 

цього процесу завдання, а саме:

o Забезпечення єдиного державного обліку навчальних закладів та їх відокремлених 

структурних підрозділів.

o Сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері освіти.

o Виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.
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Інформаційно-аналітична система

моніторингу освіти м. Києва

Розроблена з метою вдосконалення процесу 

навчання, посилення контролю за навчально-

виховною, адміністративно-господарською 

діяльністю, як в середині самого учбового закладу, 

так і з боку районних управлінь та департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Києва.

Департаменти 

та Управління
- Школи

- Вчителі

- Накази

- Статистичні звіти

АС «Школа»
- Учні

- Співробітники

- Діти мікрорайону

- Накази

- Статистичні звіти

Безпека навчального закладу
Відео-нагляд, контроль доступу - турнікети, 

автоматизація процесу харчування.

АС «Тест»
Оцінює знання респондентів, 

миттєво обробляє та зберігає 

результати, надає на їх основі 

якісні та смислові характеристики 

статусу респондента.

ЗНЗ-1

83-РВК

ІВС «ОСВІТА»
ДІСО

Веб-портал

Веб-портал

- Щоденник

- Розклад

- Відвідування

- Новини

- Електронна приймальня

77-РВК

Директори-

пенсіонери

Д-7

Список керівників 

закладів

6-ПВ

ЗНЗ-1

ЗНЗ-2

83-РВК

76-РВК

77-РВК

Автоматизована система харчування
Відео-нагляд, контроль доступу - турнікети, 

автоматизація процесу харчування.

НДІ ПІТ                                                                                                                      ndipit.com.ua
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ШКОЛА»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
17.01.2008 року № 1/11-123, підтверджено 15.10.2013 року 
№ 14.1/12-Г-599

Робота користувачів в системі згідно їх
посадових обов'язків

Вхід в систему тільки за карткою
доступу
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Повна версія системи

АС «Школа» - програма охоплює всі 

ключові процеси діяльності 

навчального закладу, а саме:

Легка версія системи 

АС «Школа - Статистичні звіти»

o Учні

o Співробітники

o Діти мікрорайону

o Накази

o Статистичні звіти

o Навчальні плани

o Автоматизований розклад уроків

o Електронний журнал

o Паспорт навчального закладу

o Редаговані статистичні звіти

АС «Тест» - призначений для 
проведення тестування, та включає 
наступні функції:

o Cтворення тестових питань

o Розроблення довільної шкали оцінювання

o Зміна структури завдань

o Встановлення тривалості тестування 

o Отримання результатів тестування

Веб-портал «Абітурієнт» Дистанційна підготовка до здачі ЗНО з 8 основних предметів за допомогою 

курсів.

Веб-портал «Моя Освіта» Інформаційний веб-портал для взаємодії всіх представників освітнього 

процесу, від учнів до керівництва навчального закладу, а саме: розклад, 

приймальня, контроль відвідування та інше.

Програма розроблена лише для формування 

та здачі ЗНЗ-1 та РВК.
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АНАЛІТИКА ТА ЗВІТНІСТЬ

Форми звітності з питань діяльності денних 

загальноосвітніх навчальних закладів та 

інструкції щодо їх заповнення.



Всеукраїнська освітня мережа - унікальне середовище 
для спілкування вчителів, учнів та їх батьків.

НДІ ПІТ                                                                                                                      my.osvita.net

ВЕБ-ПОРТАЛ «МОЯ ОСВІТА»

Клас

Основна сторінка учня з загальною інформацію по всім пунктам.

Щоденник

Зазначаються предмети, завдання та оцінки учня. 

Відвідування

Сервіс демонструє батькам час входу/виходу їх дитини. 

Розклад

Загальний список предметів на тиждень. 



Підготовка до зовнішнього незалежного 
оцінювання з 8 основних предметів за допомогою 
курсів дистанційного навчання. Професійно 
розроблені тести згідно вимог програми ЗНО з 
урахуванням характеристик тестів відповідних 
предметів.
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ВЕБ-ПОРТАЛ «АБІТУРІЄНТ»



Безпека навчального закладу

Захист навчального закладу за 
допомогою турнікетів, камер відео-
нагляду та учнівських квитків 
(перепусток). Забезпечується 
оперативне інформування батьків 
про вхід/вихід дитини зі школи.

Автоматизована система харчування

Повний контроль та автоматизація 
процесу харчування у школі, оперативне 
інформування батьків про отримані 
страви їх дитиною.

НДІ ПІТ                                                                                                                      bezpeka.osvita.net

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ



АСУ «ВНЗ»
Сучасна автоматизована система управління 

навчальним процесом для вищих навчальних 

закладів усіх рівнів акредитації. 

Підвищує швидкість і покращує якість роботи з 

контингентом учнів і співробітників, забезпечує 

надійність і цілісність управління в цілому.

АС «Деканат»
Виконує головні функції з 

автоматизації адміністративних 

та навчально-методичних 

процесів.

АС «Приймальна комісія»
Автоматизує роботу приймальної 

комісії та забезпечує зберігання 

особистих справ абітурієнтів та 

інформації про результати 

надходження для використання в 

підрозділах установи.

АС «Студмістечко»
Автоматизує діяльність дирекції 

студентського містечка 

навчального закладу, спрощується 

та вдосконалюється документообіг.

АС «Тест»
Оцінює знання респондентів, 

миттєво обробляє та зберігає 

результати, надає на їх основі 

якісні та смислові характеристики 

статусу респондента.

Система 

електронних 

платежів

Абітурієнти Сертифікати 

УЦОЯО

ІВС «ОСВІТА»
ЄДЕБО
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Веб-портал



Зберігання 

документів і файлів
ДіловодствоОблік і контроль 

виконання
Бізнес-процеси

Розширений 

пошук

НДІ ПІТ                                                                                                                      vuz.osvita.net/as-dokument/

СУЧАСНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ
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РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ В СИСТЕМІ



IREG- Міжнародна обсерваторія по академічним рейтингам й кваліфікаціям 

м. Брюссель (Бельгія)

НДІ ПІТ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ (ВІДДІЛЕННЯ КАФЕДРИ ЮНЕСКО)

РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ

РЕЙТИНГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ТОП-200 УКРАЇНА»



► Забезпечення криптографічного захисту інформації при 
збереженні на магнітних носіях і передачі по каналах 
зв’язку (ліцензія КЗІ АВ№466875).

► Ідентифікація операторів мережі та захист параметрів 
ідентифікації абонентів (ліцензія на технічний захист 
інформації ТЗІ АВ№442542).

► Акредитований центр сертифікації ключів свідоцтво про 
акредитацію ЦСК СА №11.

► Реалізація розгалуження доступу до ресурсів і процесів в 
системі;

► Забезпечення цілісності інформаційних ресурсів.

► Захист носіїв інформації від несанкціонованого доступу.

► Захист від комп’ютерних вірусів.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
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ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПАТЕНТИ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Контактні дані:

Місцезнаходження: 03151, м. Київ. 

вул. Смілянська, 4 

Телефон: +38 (044) 373–69–67 

Факс: +38 (044) 246-27-83 

E-mail: info@osvita.net

Веб-ресурси:

osvita.net

my.osvita.net

school.osvita.net

bezpeka.osvita.net

zno.osvita.net

vuz.osvita.net

ndipit.com.ua

dodatok.osvita.net


