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ГЛОСАРІЙ  

(терміни та пояснення) 

 

 

Система – Інформаційно-аналітична система професійно-технічної 

освіти України (ІАС «ПРОФТЕХ»). 

ПТО – Професійно-технічна освіта. 

ПТНЗ – Професійно-технічний навчальний заклад. 

АТР – Адміністративно-територіальний розподіл за Державним 

класифікатором об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України (КОАТУУ). 

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України. 

Показники – це вхідні дані для обчислення значень Індикаторів. 

Показники можуть бути двох типів: елементарні (вхідні) та 

агреговані (визначаються як сума елементарних значень). 

Показники вводяться для певного періоду (навчальний або 

календарний рік). 

Рівень показників – це підмножина показників, зв’язаних єдністю теми. 

Індикатори – це доступна спостереженню й вимірюванню 

характеристика об'єкту, що вивчається та дозволяє судити 

про інші його характеристики, недоступні безпосередньому 

дослідженню. Індикатори підраховуються автоматично після 

заповнення відповідних полів Показників. 

Кластер – це підмножина індикаторів, зв’язаних єдністю теми. 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ 

 

Система призначена для забезпечення користувачів можливістю 

отримувати звіти про стан професійно-технічної освіти на відповідних 

рівнях на базі внесених статистичних даних. 

Основні функції системи: 

- Ведення даних; 

- Консолідація даних; 

- Ведення метаданих по структурі вхідних даних (Показникам) та 

структурі даних, що обчислюються (Індикаторам); 

- Формування оперативних та регулярних звітів. 

 

 

2. ВХІД ДО СИСТЕМИ 

 

Для входу до Системи необхідно запустити Інтернет-браузер та в 

адресному рядку браузера ввести адресу http://proftechinfo.org.ua. Після 

цього завантажиться перша сторінка (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Вхід до системи 

 

Праворуч знаходиться інформація з описом призначення Системи та 

посиланнями на відповідні концепцію, положення, накази, схеми тощо. 

Ліворуч розташовано розділ для входу до Системи. 

http://proftechinfo.org.ua/
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2.1. Гостьовий вхід 
 

Будь-який користувач може переглядати всю інформацію в Системі, 

створювати та переглядати звіти. Для гостьового входу необхідно на 

першій сторінці натиснути кнопку «Гостьовий вхід» (рис. 2). 

Після цього відкриється сторінка з найвищім рівнем даних – 

загальнодержавного рівня. Користувачі, які ввійшли до Системи за 

допомогою гостьового входу, не можуть вводити та редагувати будь-які 

дані. 
 

 
Рис. 2. Гостьовий вхід 

 

2.2. Вхід працівників 
 

Якщо користувач є працівником Всеукраїнського інформаційно-

аналітичного центру, регіонального інформаційно-аналітичного центру 

або працівником ПТНЗ, йому надається персональний логін та пароль 

для входу у Систему. Працівники ПТНЗ мають можливість змінювати 

інформацію про свій навчальний заклад. Працівники інформаційно-

аналітичного центру можуть змінювати інформацію про свій 

інформаційно-аналітичний центр та підзвітні цьому центру ПТНЗ. 

Права користувача залежать від рівня прав доступу до різноманітних 

даних та рівня прав доступу до функціональних можливостей Системи 

(рис. 3). 

Для цього типу входу користувач повинен ввести свій логін та пароль 

у відповідні поля та натиснути кнопку «Вхід». Введене ім’я 

користувача відображається на екрані за допомогою літер, а пароль – за 

допомогою знаків «*». Таке відображення здійснюється з метою 

захисту особистого пароля користувача від сторонніх осіб під час його 

введення. 
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Рис. 3. Вхід працівників 

 

У разі введення правильних даних відбувається вхід до Системи 

(відкривається сторінка з найвищім рівнем даних – Національний 

інформаційно-аналітичний центр). Якщо логін або пароль введено з 

помилкою, користувач отримає повідомлення «Невірний логін/пароль». 

Необхідно повторити спробу, перевіривши перед цим розкладку 

клавіатури (має бути виставлена та мова, символи якої 

використовуються під час введення пароля) та стан клавіші <Сарs 

Lock> на клавіатурі. Забутий пароль можна поновити самостійно за 

допомогою функціональності поновлення паролю «Забули пароль?» або 

за допомогою адміністратора. 

 

 

3. ОПИС ІНТЕРФЕЙСУ. ПРОФІЛЬ КОРИСТУВАЧА 

 

Система має наступні рівні даних: 

- Національний; 

- Регіональний; 

- Рівень ПТНЗ. 

Найвищим рівнем даних є національний (загальнодержавний). 

Регіональний рівень має дві складові: рівень областей та рівень районів. 

На обласному регіональному рівні знаходяться області України, 

Автономна Республіка Крим та міста Київ і Севастополь. На рівні 

районів знаходяться райони, які входять до обраної області (або райони 

Києва чи Севастополя). Для кожного регіону визначено регіональний 

інформаційно-аналітичний центр. 

Введення даних відбувається на всіх рівнях Системи. Дані вводять 
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користувачі з відповідними повноваженнями. На національному рівні 

вносяться показники загальнодержавного рівня, класифікатори та 

довідники, структура дерева показників та дерева індикаторів. Оновлені 

дані з загальнодержавного рівня пересилаються на нижчі рівні. При 

відкритті Системи з’являється сторінка найвищого рівню. З будь-якої 

сторінки можна повернутися на головну сторінку Системи. Для цього 

необхідно натиснути на символ ПТО в лівому верхньому кутку вікна. 

За допомогою посилання в переліку АТР можна перейти на сторінку 

обраного регіону. Наприклад, якщо обрати посилання «Автономна 

Республіка Крим», відбудеться перехід до паспорту Автономної 

Республіки Крим. Якщо користувач знаходиться на найвищому рівні 

(Україна), у переліку АТР будуть представлені області України. Якщо 

користувач знаходиться на рівні області, у переліку АТР будуть 

представлені райони. 

За допомогою посилання «Перелік ПТНЗ» можна перейти до 

сторінки з переліком всіх ПТНЗ обраного регіону. Якщо користувач 

знаходиться на рівні області, на сторінці будуть представлені всі ПТНЗ 

області. Зі сторінки району за цим посиланням можна перейти до 

переліку ПТНЗ району. Посилання [∑ по <кількість> ПТНЗ] дозволяє 

перейти до сумарних показників та індикаторів ПТНЗ регіону. Також 

можна перейти до сумарних показників та індикаторів по регіону за 

допомогою посилання [∑ по <кількість> регіонах]. 

На кожній сторінці Системи у правому верхньому кутку знаходиться 

блок посилань. Зміст цього блоку залежить від повноважень 

користувача. Будь-якому користувачу доступні посилання Звіти та 

Допомога (рис. 4, рис. 5). Посилання Допомога надає файл у форматі 

.pdf з інструкцією користувача. Щоб мати можливість прочитати файл 

такого формату необхідно мати встановленим безкоштовне програмне 

забезпечення Adobe Reader. 

 

 
Рис. 4. Профіль користувача – гостя 
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Рис. 5. Профіль користувача з відповідними повноваженнями 

 

 

4. ПАСПОРТ РЕГІОНУ 

 

На кожному рівні даних Системи для кожного регіону представлений 

паспорт регіону. Паспорт регіону складається з інформації про 

адміністративно-територіальний розподіл обраного регіону, зведених 

паспортних даних по ПТНЗ регіону, відомості про інформаційно-

аналітичний центр регіону. 

Інформація про адміністративно-територіальний розподіл обраного 

регіону знаходиться у паспорті регіону ліворуч. На 

загальнодержавному рівні в цьому переліку знаходяться області 

України, Автономна Республіка Крим та міста Київ і Севастополь (рис. 

6.). 

 

 
Рис. 6. Паспорт регіону – Україна 



10 
 

Перехід до паспорту регіону відбувається при натисканні на посилання 

з назвою регіону (рис. 7).  

 

 

 
Рис. 7. Посилання «Перехід на сторінку регіону» 

 

При натисканні на посилання з назвою області відкривається сторінка 

з паспортом обраної області (рис. 8 ). На обласному рівні в переліку 

регіонів знаходяться райони. При натисканні на посилання з назвою 

району відбувається перехід до сторінки з паспортом обраного району 

(рис. 9). 

 

 
Рис. 8. Паспорт регіону – «Автономна Республіка Крим» 

 

Всередині району адміністративно-територіального розподілу не 

передбачено, тому в паспорті району у розділі «Адміністративно – 

територіальний розподіл» з’являється текст «Немає жодної 

адміністративної одиниці». 
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Рис. 9. Паспорт Джанкойського району АРК 

 

За допомогою посилання «Перелік ПТНЗ » можна перейти до 

сторінки з переліком всіх ПТНЗ обраного регіону (рис.10). Якщо 

користувач знаходиться на рівні області, на сторінці будуть 

представлені всі ПТНЗ області. Зі сторінки району за цим посиланням 

можна перейти до переліку ПТНЗ району. 

 

 
Рис. 10. Сторінка «Перелік ПТНЗ» 

 

Посилання [∑ по <кількість> ПТНЗ] дозволяє перейти до сумарних 

показників та індикаторів рівня ПТНЗ регіону (рис. 11). 
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Рис. 11. Перехід до сумарних показників та індикаторів ПТНЗ 

 

 

5. ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ 

ЦЕНТР 

 

На кожному рівні агрегації даних існує інформаційно-аналітичний 

центр. Дані по ПТНЗ надходять до інформаційно-аналітичного центру 

відповідного району або міста. Дані з районів передаються до обласних 

центрів, яким ці райони підпорядковані. На найвищому рівні 

знаходиться Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр, якому 

підпорядковані регіональні центри. 

Для кожного інформаційно-аналітичного центру представлена 

наступна інформація (рис. 12): назва; підпорядкування; керівник; 

адреса; телефон; факс; e-mail (електронна адреса); веб-сайт; додаткова 

інформація. 

 
Рис. 12. Відомості про Інформаційно-аналітичний центр 
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Якщо інформація по якомусь параметру не заносилася, навпроти 

цього параметру стоїть позначка н/в (дані не введено, не визначено). 

Редагувати відомості про інформаційно-аналітичний центр може 

відповідальний співробітник цього центру або співробітник 

аналітичного центру вищого рівня, якщо у користувача є відповідні 

права. Для редагування відомостей необхідно натиснути кнопку 

«Змінити». З’явиться вікно з інформацією для редагування. Після 

редагування або введення нових даних необхідно натиснути на 

посилання «Редагувати». У вікні «Інформаційно-аналітичний центр 

будуть нові дані. У разі необхідності відмінити внесені зміни необхідно 

у вікні для редагування натиснути посилання «Відмінити» (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Редагування відомостей про Інформаційно-аналітичний центр 

 

 

6. ПЕРЕЛІК ПТНЗ. ФІЛЬТР ПТНЗ 

 

Сторінка «Перелік ПТНЗ» містить перелік всіх ПТНЗ, які відносяться 

до обраного регіону. На загальнодержавному рівні представлений 

перелік усіх ПТНЗ України. Назва кожного закладу представлена у 

вигляді посилання, при натисканні на яке відбувається перехід до 

сторінки показників та індикаторів відповідного ПТНЗ. Щоб 

переглянути паспорт обраного закладу, необхідно натиснути кнопку  

праворуч від назви ПТНЗ (рис. 14). 
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Рис. 14. Фільтр ПТНЗ. Сторінка «Перелік ПТНЗ» у гостевому режимі 

 

 
Рис. 15. Фільтр ПТНЗ. Сторінка «Перелік ПТНЗ» в режимі 

користувача з відповідними повноваженнями 

 

Якщо у користувача є відповідні повноваження, він може редагувати 

запис про ПТНЗ або видаляти запис про ПТНЗ за допомогою 

відповідних позначок, що знаходяться праворуч від назви ПТНЗ (рис. 

15). Ліворуч від назви ПТНЗ знаходиться позначка, за допомогою якої 

можна обрати навчальний заклад щоб додати його до списку обраних 

ПТНЗ. 

За необхідністю список ПТНЗ розбивається на сторінки. Перехід між 

сторінками відбувається за допомогою натискання на відповідний 

номер сторінки. Посилання з номерами сторінок знаходяться в нижній 

частині вікна. Над переліком ПТНЗ знаходиться фільтр ПТНЗ. Також на 

сторінці «Перелік ПТНЗ» знаходяться посилання «Показники та 

індикатори загальнодержавного рівня», за допомогою якого можна 

перейти до показників та індикаторів загальнодержавного рівня. При 

натисканні на посилання «Паспорт регіону» відбувається перехід до 

паспорту регіону. Посилання [∑ по <кількість> ПТНЗ] дозволяє 
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перейти до сумарних показників та індикаторів по всім ПТНЗ регіону. 

Також можна перейти до сумарних показників та індикаторів 

регіонального рівня за допомогою посилання [∑ по <кількість> 

регіонах]. 

На сторінці «Перелік ПТНЗ» є можливість знайти ПТНЗ за 

відомими параметрами за допомогою фільтра ПТНЗ. Для звичайного 

пошуку необхідно ввести назву або частину назви у поле «Скорочена 

назва» або код у поле «Код ЄДРПОУ» та натиснути кнопку 

«Фільтрувати» (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Фільтр ПТНЗ. Посилання «Фільтрувати» 

 

Після виконання фільтрації знайдені ПТНЗ відображаються на 

сторінці «Перелік ПТНЗ». 

Увага! Пошук виконується серед навчальних закладів регіону, 

сторінка якого відкрита. Щоб виконати пошук серед усіх навчальних 

закладів, які є в Системі, необхідно перейти до загальнодержавного 

рівня. 

При натисканні на посилання «Додаткові параметри фільтру» на 

сторінці регіону з’являються додаткові поля, в які можна ввести відому 

інформацію про навчальний заклад. У Системі передбачені наступні 

фільтри: скорочена назва; повна назва; код ЄДРПОУ; код ПТНЗ; 

атестаційний рівень; вид навчального закладу; галузь; професії (код; 

назва; ліцензійний обсяг; номер ліцензії; дійсне з...; дійсне по...; 

кваліфікація; вид підготовки). 

Користувач може заповнити одне поле або декілька полів та 

натиснути кнопку «Фільтрувати». У текстові поля можна ввести відому 

частину слова (назви, коду тощо) (рис. 17). 
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Рис. 17. Додаткові параметри фільтру 

 

У полях, значення яких обираються зі списку, можна обрати 

необхідне значення. Якщо значення не відомо, необхідно залишити 

значення поля у стані «не обрано». При цьому результатом пошуку 

будуть навчальні заклади, відповідні параметри яких мають будь-яке 

значення або не заповнені взагалі (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Результати фільтрування 
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7. ПАСПОРТ ПТНЗ 

 

7.1. Перегляд паспорту ПТНЗ 

 

Для перегляду паспорту ПТНЗ необхідно натиснути кнопку , яка 

знаходиться праворуч від назви ПТНЗ. Після цього на цій саме сторінці 

з’явиться розгорнута інформація (паспорт ПТНЗ), а кнопка зміниться 

на . Після натискання на кнопку  відбувається перехід до перегляду 

переліку ПТНЗ регіону (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Перегляд паспорту ПТНЗ в гостьовому режимі 

 

 
Рис. 20. Паспорт ПТНЗ в режимі редагування 

 

Паспорт ПТНЗ містить наступну інформацію: назву ПТНЗ; код 

ПТНЗ; код ЄДРПОУ; атестаційний рівень; вид навчального закладу; 

види освітніх послуг; галузь; ПІБ керівника навчального закладу; назву 

підприємства - основного замовника кадрів; юридичну адресу ПТНЗ; 

телефон; факс; e-mail; веб-сайт; додаткову інформацію; професії (код; 
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назва; ліцензійний обсяг; фактичний обсяг; номер ліцензії; дійсне з...; 

дійсне по...; кваліфікація; впровадження державного стандарту; види 

підготовки). Цю інформацію можна редагувати (рис. 20). Якщо 

інформація по якомусь параметру не заносилася, навпроти цього 

параметру стоїть позначка н/в (дані не введено). 

 

7.2. Створення паспорту ПТНЗ 

 

Увага! Перед створенням паспорту ПТНЗ переконайтеся, що такого 

навчального закладу немає в Системі. 

Увага! Доступність створення залежить від повноважень користувача 

у Системі. 

Щоб додати новий запис про ПТНЗ, необхідно натиснути посилання 

«Додати ПТНЗ до цього регіону», яке знаходиться нижче списку ПТНЗ 

(рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Посилання «Додати ПТНЗ до цього регіону» 

 

Після цього з’явиться паспорт ПТНЗ з пустими полями, в які 

необхідно ввести інформацію про навчальний заклад (рис. 22). 
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Рис. 22. Створення паспорту ПТНЗ 

 

Увага! ПТНЗ може мати тільки одну галузь. Галузь ПТНЗ обирається 

зі списку за допомогою встановлення позначок навпроти обраної галузі. 

Якщо необхідної галузі не знайдено, зверніться до адміністратора. 

Увага! Регіональне розташування закладу визначається автоматично 

в залежності від сторінки регіону, з якої було створено паспорт ПТНЗ. 

Після введення інформації про ПТНЗ необхідно натиснути кнопку 

«Додати». Створений ПТНЗ з’явиться у переліку ПТНЗ обраного 

регіону. Щоб вийти з режиму створення паспорту ПТНЗ без збереження 

змін, необхідно натиснути кнопку «Відмінити». 

 

7.3. Редагування паспорту ПТНЗ 

 

Після натискання на кнопку  (рис. 23) певного ПТНЗ на поточній 

сторінці нижче списку ПТНЗ з’являється паспорт ПТНЗ у доступному 

для редагування вигляді (рис. 24). 
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Рис. 23. Редагування паспорту ПТНЗ 

 

 

 
Рис. 24. Редагування паспорту ПТНЗ 

 

Для підтвердження внесення змін до паспорту ПТНЗ необхідно 

натиснути кнопку «Змінити». Щоб вийти з режиму редагування без 

збереження внесених змін, необхідно натиснути кнопку «Відмінити». 

Увага! Доступність режиму редагування залежить від повноважень 

користувача у Системі. 
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8. ПОКАЗНИКИ 

 

Одним з основних об’єктів в Системі є Показники. Показники 

можуть бути двох типів: елементарні (вхідні) та агреговані 

(визначаються як сума елементарних значень). Показники вводяться 

для певного рівня (показники ПТНЗ, регіональні або національні 

показники) та для певного періоду (учбовий або календарний рік). 

Періодичність показників для різних рівнів різна. Показники – це вхідні 

дані для обчислення значень Індикаторів. 

Увага! Серед усієї множини Показників кожного рівня можуть бути 

визначені ті, що мають статус «Основні». Такі показники надаються 

списком (рис. 27). 

 
Рис. 27. Області відображення Показників – закладка «Основні» 

 

Показники можуть бути представлені у вигляді «Спрощеного переліку» 

(за умовчанням) (рис. 28) або «Розгорнутого переліку». У 

«Спрощеному переліку» (за виключенням «Основних») всі показники 

певного рівня надаються у вигляді дерева. Багаторівневе дерево 

дозволяє бачити всі рівні структури дерева, розгортати та згортати їх. 

Для того, щоб розгорнути обраний рівень дерева, необхідно натиснути 

кнопку , яка знаходиться ліворуч від назви показника. При цьому 

кнопка змінюється на . При натисканні на кнопку обраний рівень 

згортається. 

 
Рис. 28. Приклад «Спрощеного переліку» регіональних показників 
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Показники рівня ПТНЗ мають п’ять закладок (підрівнів): основні; 

контингент; педагогічні кадри; МТБ; інші (рис. 29). 

 
Рис. 29. Приклад спрощеного переліку показників (область 

відображення Показників ПТНЗ – закладка «Контингент») 

 

У «Розгорнутому переліку» наведені показники, що приймають 

участь у формуванні індикаторів даного рівню показників (показники, 

значення яких заповнюються). Показники згруповані по кластерах 

індикаторів, групах індикаторів, індикаторах (рис. 30). 

 

 
Рис. 30. Приклад розгорнутого переліку показників ПТНЗ 

 

8.1. Пошук показників 

 

Під час представлення даних у вигляді спрощеного переліку існує 

можливість пошуку необхідних показників за допомогою фільтру. Для 

пошуку необхідно ввести пошукове слово у поле, яке знаходиться над 

деревом показників, та натиснути кнопку «Шукати». Пошук показників 

здійснюється лише для того рівню показників, що був обраний 

користувачем при інтерфейсних переходах та лише для того підрівню 
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(закладки) показників, що був обраний користувачем. 

 

 
Рис. 31. Приклад результатів фільтрації показників 

 

У дереві результату пошуку присутні кнопки структурної візуалізації 

дерева –  та  Тут вони обслуговують лише множину результату 

пошуку з їхніми структурними гілками вищого рівня. Результати 

пошуку виділяються зеленим кольором (рис. 31). 

 

 
Рис. 32. Повідомлення «За вашим запитом нічого не знайдено» 

 

Якщо текст, який було введено для пошуку, не знайдено серед назв 

показників, користувач отримає повідомлення «За Вашим запитом 

нічого не знайдено» (рис. 32). Якщо результатом пошуку є багато 

показників, автоматично виконується розбивка на сторінки. Для 

знайдених показників будується їхнє структурне дерево. Відповідно до 

цього, інтерфейсне представлення інформації при використанні функції 

пошуку не порушується. 

Увага! Якщо в результаті фільтрації було знайдено декілька 

показників з однією й тією ж структурою гілки дерева, то ця гілка в 

частині результату буде для них загальною. При цьому результат 

фільтрації буде надаватися у вигляді свого структурного дерева. 
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Скасувати результати пошуку можна за допомогою пустого 

пошукового слова та натискання на кнопку «Шукати». 

 

8.2. Редагування значень показників 

 

Редагування значень показників здійснюється у вікні «Показники» 

відповідного рівня. Щоб змінити значення показників, необхідно 

перейти на «Розгорнутий перелік». У «Розгорнутому переліку» 

наведені назви індикаторів та показники, що застосовуються при 

розрахунку відповідних індикаторів (рис. 33). 

 

Рис. 33. «Розгорнутий перелік» – можливість для редагування 

показників 

Для режиму редагування необхідно натиснути кнопку «Редагувати 

значення», яка знаходиться у нижній частині вікна. Після цього 

значення показники стають доступними для редагування (рис. 34). 

Деякі показники приймають участь у формуванні декількох 

індикаторів. У такому випадку для редагування доступне лише поле, в 

якому значення зустрічається вперше. Наступні поля зі значенням 

цього показника виділені жовтим кольором. Біля таких полів 

знаходиться кнопка за допомогою якої можна перейти до доступного 

для редагування поля, в якому показник зустрічається вперше. При 

зміні значення показника в цьому полі, всі наступні значення цього 

показника змінюються автоматично. 
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Рис. 34. Редагування показників 

 

Для підтвердження внесених змін до значень показників необхідно 

натиснути кнопку «Зберегти». Для повернення до переліку показників 

без збереження змін необхідно натиснути кнопку «Відмінити». 

Увага! Можливість введення та редагування даних залежить від прав 

користувача у системі. Якщо користувач зайшов у систему як гість, у 

нього немає повноважень змінювати будь-які дані. Кожен працівник 

має прив’язку до певного навчального закладу та рівня та має право 

редагувати або вводити лише дані свого навчального закладу або свого 

району, області. 

 

8.3. Показники загальнодержавного рівня 

 

Перейти на сторінку показників загальнодержавного рівня можна 

натиснувши на посилання «Показники та індикатори 

загальнодержавного рівня» при обраному регіоні – «Україна» (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Посилання «Показники та індикатори 

загальнодержавного рівня» 
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Період для показників загальнодержавного рівня становить 

календарний рік. Щоб змінити період, необхідно обрати потрібний рік у 

полі, яке знаходиться над переліком показників (рис. 36). 

 
Рис. 36. Вибір періоду визначення показників загальнодержавного 

рівню 

 

8.4. Показники регіонального рівня 

 

На регіональному рівні знаходяться показники обласного рівня та 

показники районного рівня. Показники регіонального рівня мають два 

рівня введення інформації – районний та обласний. Тобто обласні дані є 

сумарними даними по всім районам даної області або безпосередньо 

введеними даними. Щоб відкрити сторінку з показниками регіону, 

необхідно перейти до сторінки області або району та натиснути 

посилання «Перехід на сторінку регіону» (рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Посилання «Перехід на  сторінку регіону» 

 

Регіональні показники складаються з показників, які вводяться на 

регіональному рівні, та показників, значення яких підраховуються 

автоматично на основі агрегованих значень показників рівня ПТНЗ. 

Період для показників регіонального рівня становить календарний рік 

(рис. 38). 



27 
 

 
Рис. 38. Вибір періоду для визначення показників та індикатори 

регіонального рівня 

 

У Системі передбачено агрегація та перегляд агрегованих даних за 

будь-якими регіонами одного рівню. Можна об’єднати в одну множину 

області або переглянути сумарні дані за декількома районами. Для 

цього необхідно додати потрібні регіони до списку обраних. Щоб 

відкрити сторінку з сумарними показниками та індикаторами регіону 

(рис. 39), необхідно обрати відповідний регіон/регіони шляхом 

встановлення позначки  біля назви регіону, з’являється посилання 

«Вибір регіону для подальшого аналізу показників та індикаторів», 

потім натиснути посилання «Додати обрані регіони» (рис. 40). Додані 

до списку регіони відображаються у нижній частині сторінки. 

 

 
Рис. 39. Посилання «Сумарні показники та індикатори 

регіонального рівня» 

 

 
Рис. 40. Додавання регіонів до списку обраних регіонів 
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Щоб додати регіон до вже обраних, необхідно встановити позначку  

ліворуч від назви регіону та натиснути кнопку «Додати обрані». Якщо 

необхідно додати до списку обраних всі райони області, треба 

натиснути кнопку «Додати всі регіони» (рис. 41). 

 

 
Рис. 41. Обрані регіони 

 

Перехід до сумарних показників та індикаторів обраних регіонів 

здійснюється через посилання «Сумарні показники та індикатори 

обраних регіонів». Також можна перейти до сумарних показників та 

індикаторів по всім регіонам за допомогою посилання [∑ по 

<кількість> регіонах] (рис. 42). 

 

 
Рис. 42. Перехід до сумарних показників та індикаторів регіону 

 

Щоб видалити регіон зі списку обраних, необхідно позначку  біля 

регіонів, що видаляються замінити на  та натиснути кнопку 

«Видалити обрані». Після цього список обраних регіонів оновлюється. 

В цьому полі можна видалити регіон шляхом встановлення позначки  
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та натискання на посилання «Видалити обрані» (рис. 43). Якщо 

необхідно очистити весь список обраних регіонів, натисніть кнопку 

«Видалити всі». 

 
Рис. 43. Видалення регіонів з обраних 

 

Щоб перейти до сумарних показників по обраним регіонам, 

необхідно натиснути посилання «Сумарні показники та індикатори 

обраних регіонів». Після цього відкриється сторінка «Сумарні 

показники та індикатори по обраним регіонам» (рис. 44). У верхній 

частині сторінки знаходиться перелік регіонів, по яким виводиться 

сумарні показники та індикатори для обраних регіонів. 

 

 
Рис. 44. Сторінка «Сумарні показники та індикатори по обраним 

регіонам» 

 

8.5. Сумарні показники по всім регіонам 

 

Щоб відкрити сторінку «Сумарні показники та індикатори 

регіонального рівня», необхідно обрати посилання [∑ по <кількість> 
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регіонах], яке знаходиться над переліком адміністративно-

регіонального розподілу. Сторінка «Сумарні показники та індикатори 

регіонального рівня» містить такі саме показники, як показники на 

сторінках регіонів (рис. 45). 

Увага! Сумарні показники по всім АТР регіону підраховуються 

автоматично, їх значення не можуть редагуватися. Для зміни значення 

агрегованого показника необхідно внести зміни до показників рівня 

введення, на основі яких агрегований показник підраховується. 

 

 
Рис. 45. Посилання «Сумарні показники по регіону» 

 

 

9. ПОКАЗНИКИ ПТНЗ 

 

Щоб перейти на рівень показників ПТНЗ, необхідно у «Переліку 

ПТНЗ» регіону обрати потрібний навчальний заклад. Назва закладу є 

посиланням «Перехід до показників та індикаторів» (рис. 46), за 

допомогою якого відбувається перехід до показників обраного ПТНЗ. 

 

 
Рис. 46. Посилання переходу «До показників та індикаторів» рівня 

ПТНЗ 
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Після натискання на скорочену назву ПТНЗ здійснюється перехід на 

сторінку показників та індикаторів цього ПТНЗ (рис. 47). 

 

 
Рис. 47. Сторінка показників та індикаторів ПТНЗ 

 

На сторінці показників та індикаторів ПТНЗ розміщені назва цього 

ПТНЗ, період для визначення показників та індикаторів і два вікна 

«Індикатори» та «Показники». 

Період для показників рівня ПТНЗ становить навчальний рік 

(рис. 48).  

 

 

 

Рис. 48. Вибір періоду для визначення показників та індикаторів 

ПТНЗ 

 

Щоб змінити період необхідно обрати потрібне значення у 
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відповідному полі у верхній частині сторінки. У вікні «Показники» 

знаходиться п’ять закладок (підрівнів) показників: основні; контингент; 

педагогічні кадри; МТБ; інші (рис. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Закладки у вікні «Показників» на рівні ПТНЗ 

 

На кожної закладці (підрівні) знаходиться свій унікальний перелік 

показників, які відносяться до обраної групи. Наприклад, в групі 

«Основні» знаходяться показники, які застосовуються при розрахунку 

групи основних індикаторів (рис. 50). 

 

 
Рис. 50.  Приклад переліку показників групи «Основні» на рівні ПТНЗ 

(спрощений перелік) 

 

Показники рівня ПТНЗ можуть бути представлені у вигляді 

«Розгорнутого переліку» (рис. 51) або у вигляді «Спрощеного 

переліку». 

 

 
Рис. 51. Приклад переліку показників на рівні ПТНЗ 

(розгорнутий перелік) 
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При представленні «Розгорнутого переліку» або «Спрощеного 

переліку» біля показників, на основі яких будуються індикатори, 

встановлено позначку . За цією позначкою у додатковому вікні 

користувач може отримати довідку про походження даних (рис. 52). 

 

 
Рис. 52. Довідка про походження даних 

 

При представлені «Спрощений перелік» (рис. 53) (за виключенням 

групи «Основні») агреговані значення виділені в дереві жирним 

шрифтом, ліворуч від них є позначка ∑. Агреговані значення не 

редагуються. Вони агрегують значення своєї підгілки. Деякі значення 

показників, біля яких є позначка  або  можуть вноситися в Систему. 

За допомогою позначки  можна розгорнути гілку дерева. При цьому 

позначка  змінюється на . Якщо біля показника немає позначки  або 

, це означає, що у показника немає нижчого рівня. 

 

 
Рис. 53. Показники ПТНЗ - «Спрощений перелік» 

 

У представленні «Розгорнутий перелік» (рис. 54) поділу на підрівні 

немає. Показники згруповані по двом кластерам: доступність та якість. 
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Рис. 54. Показники ПТНЗ - «Розгорнутий перелік» 

 

Показники цього рівня вносяться у професійно-технічних навчальних 

закладах або у інформаційно-аналітичному центрі, якому 

підпорядкований обраний ПТНЗ. 

Увага! Співробітник ПТНЗ має змогу редагувати чи вносити 

показники лише свого ПТНЗ якщо такі повноваження будуть 

організаційно надані. 

 

9.1. Сумарні показники по всім ПТНЗ регіону 

 

Зі сторінки паспорту України, паспорту області або району можна 

перейти на сторінку сумарних показників по всім ПТНЗ обраного 

регіону. Для цього необхідно обрати посилання [∑ по <кількість> 

ПТНЗ] у верхній частині вікна (рис. 55). 

 

 
 

Рис. 55. Посилання «Сумарні показники по всім ПТНЗ регіону» 

 

 

Сумарні показники по всім ПТНЗ підраховуються автоматично на 

основі показників ПТНЗ обраного регіону (рис. 56). 
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Рис. 56. Сторінка «Сумарні показники ПТНЗ по регіону» 

 

Увага! Сумарні показники по всім ПТНЗ регіону підраховуються 

автоматично шляхом агрегації показників навчальних закладів 

обраного регіону. Їх значення не можуть редагуватися. Для зміни 

значення агрегованого показника необхідно змінити значення 

відповідного показника для ПТНЗ. 

Сумарні показники по всім ПТНЗ регіону мають таке саме 

представлення, як показники ПТНЗ. На сторінці знаходиться п'ять 

закладок (підрівнів) показників, фільтр показників. Дані можуть бути 

представлені у вигляді «Розгорнутого переліку» або «Спрощеного 

переліку». 

 

 

9.2. Сумарні показники за обраними ПТНЗ 

 

У Системі передбачено агрегація та перегляд агрегованих даних за 

будь-якими ПТНЗ. Можна об’єднати в одну множину ПТНЗ різних 

регіонів або переглянути сумарні показники за декількома (але не 

всіма) ПТНЗ одного регіону (рис. 57). Наприклад, можна за допомогою 

фільтру знайти всі ПТНЗ, які пов’язані з будівництвом, та продивитися 

сумарні показники цих закладів (рис. 58). 
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Рис. 57. Сторінка регіону 

 

Для цього необхідно додати потрібні навчальні заклади до списку 

«Обрані професійно-технічні навчальні заклади» (рис. 59). 

 

 
Рис. 58. Фільтрація ПТНЗ по галузі «Будівництво» 

 

 
Рис. 59. Обрання ПТНЗ для перегляду сумарних показників 

 

Щоб додати ПТНЗ до обраних професійно-технічних навчальних 

закладів, необхідно встановити позначку  ліворуч від назви ПТНЗ та 

натиснути кнопку «Додати обрані». Якщо необхідно додати до списку 

обраних всі ПТНЗ регіону, треба натиснути кнопку «Додати всі». 

Додані до списку навчальні заклади відображаються у нижній частині 

сторінки (рис. 60). 
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Рис. 60. Додавання та видалення ПТНЗ 

 

Праворуч від обраних навчальних закладів є позначка , за 

допомогою якої можна відкрити паспорт ПТНЗ. Щоб видалити ПТНЗ зі 

списку обраних, необхідно позначку  біля закладів, що видаляються 

замінити на  та натиснути кнопку «Видалити обрані». Після цього 

список обраних професійно-навчальних закладів оновлюється. Якщо 

необхідно очистити список обраних ПТНЗ, натисніть кнопку 

«Видалити всі». 

Щоб перейти до сумарних показників по обраним закладам, 

необхідно натиснути посилання «∑ по обраним навчальним закладам» 

(рис. 61). 

 

 
Рис. 61. Посилання «сумарні показники та індикатори по обраним 

ПТНЗ» 

 

Після цього відкриється сторінка «Сумарні показники та індикатори 

по обраним ПТНЗ» (рис. 62). У верхній частині сторінки знаходиться 

перелік ПТНЗ, по яким виводиться сумарна інформація. Нижче 

відображені сумарні індикатори та показники для обраних ПТНЗ. 

Показники представлені у такому саме вигляді, як показники ПТНЗ. 
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Рис. 62. Сторінка «Сумарні показники та індикатори по обраним 

ПТНЗ» 

 

Конструктор показників дозволяє створювати нові та видаляти старі 

показники. Користувач може змінювати послідовність показників у 

гілках та визначати основні показники. 

Увага! Функціональність щодо редагування показників надається у 

адміністративному інтерфейсі відповідно до повноважень користувача 

у Системі та регламенту проведення таких робіт. 

 

 

10. ІНДИКАТОРИ 

 

Індикатори у Системі вилічуються автоматично на основі вхідних 

даних – Показників. Перелік індикаторів залежить від рівня показників. 

Індикатори поділяються на однорівневі та різнорівневі. 

У однорівневих індикаторів чисельник та знаменник належать до 

одного рівня показників. Індикатори, групи та кластери також належать 

до рівня, на множині показників якого індикатор є визначеним. 

У різнорівневих індикаторів чисельник або знаменник є сумою 

показників нижчого рівня за визначеною ієрархією рівнів показників. 

Індикатори, їхні групи та кластери належать до того рівня показників, 

до якого належить показник чисельника або знаменника, що не є 

сумою. Показники рівню ПТНЗ не можуть мати різнорівневих 
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індикаторів, тому що не існує нижчого за них рівню. 

Увага! Тільки показники та відповідні індикатори регіонального 

рівня представляються двома значеннями. При створенні 

різнорівневого індикатора загальнодержавного рівня, у якого 

агреговане значення береться з показників регіонального рівню, у 

розрахунок потрапляють дані рівню введення «Область». 

Якщо значення показників чисельника або знаменника не введено, 

індикатор приймає значення н/в. Якщо чисельник або знаменник 

дорівнює нулю, індикатор теж дорівнює нулю. На одному рівні 

індикатори можуть поділятися на декілька кластерів. Перелік кластерів 

залежить від рівня індикаторів. У даній версії на загальнодержавному 

рівні присутній лише один кластер – «Україна». На регіональному рівні 

знаходиться кластер «Регіон». На рівні ПТНЗ є два кластери: 

«Доступність» та «Якість» (рис. 63). У межах одного кластера 

індикатори поділяються на групи. Назва групи та значення індикатора 

виділені жирним шрифтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Вибір кластера індикаторів 

 

Увага! Один індикатор може належати лише до одної групи одного 

кластера. 

Конструктор індикаторів дозволяє створювати нові та видаляти старі 

кластери, групи індикаторів та самі індикатори. Індикатор може 

належати лише до одної групи одного кластера. Користувач може 

змінювати послідовність індикаторів у групі, переміщувати Індикатор з 

одної групи до іншої, переміщувати групу з одного кластера до іншого 

та визначати основні індикатори. 

Увага! Функціональність щодо редагування індикаторів надається у 

адміністративному інтерфейсі відповідно до повноважень користувача 

у Системі та регламенту проведення таких робіт. 



40 
 

11. ЗВІТИ 

 

11.1. Типи звітів 

 

Існує можливість сформувати звіт з будь-якої сторінки Системи як в 

гостьовому режимі так і в режимі адміністратора. Для цього необхідно 

обрати посилання «Звіти» (рис. 64, рис. 65). 

 

 
Рис. 64. Посилання «Звіти» в гостьовому режимі 

 

 
Рис. 65. Посилання «Звіти» в режимі адміністратора 

 

Після цього користувачеві надається сторінка «Параметри звіту» з 

можливістю подальшої генерації звіту за визначеними параметрами. 

Звіти будуються за наступними типами: паспортні дані; показники; 

кластери, групи, індикатори (рис. 66). 

 

 
Рис. 66. Типи звітів 

 

Звіти поділяються на періодичні (індикатори, показники) та 
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неперіодичні (паспортні дані). Періодичні звіти будуються за обраним 

періодом чи періодами. Щоб сформувати звіт, необхідно обрати 

параметри звіту та натиснути кнопку «Дивитися звіт», яка знаходиться 

в нижній частині сторінки. Параметри звіту залежать від обраного типу 

звіту. 

 

11.2. Параметри звітів 

 

Параметри звіту – це дані, на підставі яких будуть сформовані звітів: 

поля й елементи стовпців, поля й елементи рядків, поля даних. У 

системі є наступні параметри звітів, які загальні для всіх типів звітів: 

вибір АТР; фільтр ПТНЗ. 

Вибір АТР. Користувачу надається можливість обрати область даних 

з варіантом деталізації на кожному рівні (рис. 67). Якщо позначка 

встановлена, то дані які представляє ця позначка будуть відображені у 

звіті. Щоб виділити одночасно всі елементи списку, необхідно 

встановити позначку «Обрати всі». Якщо вказаним є лише «Рівень 

деталізації» (Країна, Область, Район), а його значення зі списку не 

обрані, то це означає, що у формуванні звіту буде приймати участь уся 

множина даних цього рівня. Для того, щоб у формуванні звіту 

приймали участь лише певні значення зі списку обраного рівня 

деталізації АТР, необхідно встановити позначку «Фільтрувати АТР». 

Можливі такі варіанти деталізації АТР: країна (завжди Україна); 

країна\області; країна\області\райони; області; області\райони; райони. 

 

 
Рис. 67. Вибір АТР 

 

Фільтр ПТНЗ. Користувачеві надається можливість формувати звіти 

з деталізацією на рівні ПТНЗ, а також фільтрувати ПТНЗ за їх 

паспортними даними (рис. 68). За умовчанням фільтр не встановлений. 

Для обрання деталізації звітів на рівні ПТНЗ та встановлення фільтру 
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ПТНЗ необхідно встановити позначку  біля тексту «Рівень деталізації: 

ПТНЗ». При обранні рівня деталізації на рівні ПТНЗ можливі такі 

варіанти деталізації: країна\області\райони\ПТНЗ; 

області\райони\ПТНЗ; райони\ПТНЗ; ПТНЗ. Якщо не вказано жодної 

умови для фільтру, то це означає, уся множина ПТНЗ буде задіяна у 

формуванні звіту. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 68. Фільтр ПТНЗ 

 

При натисканні на посилання «Додаткові параметри фільтру» 

з’являються додаткові поля, в які можна ввести інформацію (рис. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 69. Додаткові параметри фільтру ПТНЗ 

 

Користувач може заповнити одне поле або декілька полів та 

натиснути кнопку «Фільтрувати». У текстові поля можна ввести відому 

частину слова (назви, коду тощо). У полях, значення яких обираються зі 

списку, можна обрати необхідне значення. Якщо значення не відомо, 

необхідно залишити значення поля у стані «не обрано». При цьому 

результатом пошуку будуть навчальні заклади, відповідні параметри 

яких мають будь-яке значення або не заповнені взагалі. Робота з 

фільтром ПТНЗ описана у розділі «Фільтр ПТНЗ» вище. 
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11.3. Звіт «Паспортні дані» 

 

Паспортні дані не періодичні, тобто звіт формується станом на 

поточну дату. Параметри звіту за паспортними даними: паспортні дані; 

АТР; фільтр ПТНЗ (рис. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 70. Параметри звіту «Паспортні дані» 

 

Тобто параметром для звіту є паспортні дані. Цей параметр може 

приймати одне з наступних значень: кількість ПТНЗ; мережа ПТНЗ за 

галузевим призначенням; атестаційний рівень; вид навчального 

закладу; види освітніх послуг. 

Приклад формування звіту «Паспортні дані» 

1. На сторінці «Звіти» обираємо тип звіту «Паспортні дані». 

Завантажуються параметри звіту (рис. 71). 

 

 
Рис. 71. Завантаження параметрів звіту «Паспортні дані» 

 

2. Після завантаження параметрів у полі «Паспортні дані» вибираємо 

«Мережа ПТНЗ за галузевим призначенням», потім у полі «АТР» 

визначаємо рівень деталізації – «Область». 

3. Наступний крок – «Фільтрувати АТР». Після завантаження 

«Областей» обираємо наступні області – Автономна республіка Крим, 

Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Черкаська та м. Київ. Для 
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цього необхідно встановити позначки напроти обраних атрибутів 

(рис. 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 72. Вибір параметрів звіту «Паспортні дані» 

 

4. Натискаємо дивись звіт та дивимося звіт (рис. 73). 

 

 
Рис. 73. Приклад звіту «Паспортні дані» – мережа ПТНЗ за 

галузевим призначенням 

 

5. Потім обираємо тип діаграми – «Звичайна гістограма» та 

натискаємо «Оновити діаграму» (рис. 74). 

6.  

 
Рис. 74. Побудова діаграми до звіту «Паспортні дані» 
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Спостерігаємо результат (рис. 75). 

 
Рис. 75. Діаграма «Мережа ПТНЗ за галузевим призначенням» 

 

11.4. Звіт «Показники»  

 

Показники Системи періодичні, мають визначену ієрархію та 

поділяються на: показники загальнодержавного рівня (для України); 

показники регіонального рівня (для районів, областей, сумарні для 

України); показники рівня ПТНЗ (для ПТНЗ, сумарні для районів, 

областей, України) (рис. 76). 

 

 
Рис. 76. Завантаження параметрів звіту «Показники» 

 

Параметри звіту «Показники» (рис. 77):  

а) рівень показників (національний, регіональний, ПТНЗ);  

б) період (множинний вибір зі списку періодів);  

в) показники (множинний вибір з багаторівневого дерева показників). 

Список показників залежить від обраного значення «Рівень 

показників». За умовчанням обраних показників немає. 

г) АТР; 

д) фільтр ПТНЗ. 
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Рис. 77. Параметри звіту «Показники» 

 

Приклад звіту «Показники» 

1. На сторінці «Звіти» обираємо тип звіту «Показники». 

Завантажуються параметри звіту.  

2. Після завантаження параметрів у полі «Рівень показників» 

обираємо «ПТНЗ».  

3. Після завантаження поля «Періоди» обираємо два періоди: 2006-

2007 та 2007-2008.  

4. Переходимо до групи «Показники», в якої вибираємо «Основні»; в 

групі «Основні» вибираємо показники: «Кількість випускників, 

працевлаштованих за професією відповідно до угод з роботодавцями» 

та «Кількість випускників, які самостійно працевлаштувалися».  

5. Потім у полі «АТР» визначаємо рівень деталізації – «Область».  
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6. Наступний крок - «Фільтрувати АТР». Після завантаження 

«Областей» обираємо наступні області – Автономна республіка Крим, 

Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Черкаська та м. Київ.  

7. Переходимо до фільтру ПТНЗ, де визначаємо деталізацію звіту на 

рівні ПТНЗ. Для цього необхідне встановити позначки  напроти ПТНЗ.  

8. Натискаємо «Дивитися звіт» та отримуємо звіт (рис. 78). 

 

 
Рис. 78. Приклад звіту «Показники» за обраними показниками 

 

Таблицю звіту можна редагувати (рис. 79). Щоб фільтрувати 

параметри, необхідно натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч від 

назви параметру. При цьому з'явиться список значень обраного 

параметру, у якому можна виділити або зняти виділення з обраних 

значень. Після натискання кнопки «ОК» звіт оновиться автоматично. 

 

 
Рис. 79. Приклад редагування таблиці звіту «Показники» за 

показниками 

 

Можна редагувати таблицю «Звіт» за періодами (рис. 80, рис. 81). 
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Рис. 80. Приклад редагування таблиці звіту «Показники» за 

періодами 

 

 
Рис. 81. Результати редагування таблиці звіту «Показники» за 

періодами 

 

Можна будувати діаграми за результатами звіту (рис. 82, рис. 83). 

 

 
Рис. 82. Діаграма звіту «Показники» за обраними показниками 

(лінійна діаграма) 
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Рис. 83. Діаграма звіту «Показники» за обраними показниками 

(звичайна гістограма) 

 

11.5. Звіт «Кластери, групи, індикатори» 

 

Параметри цього звіту (рис. 84): 

– Рівень показників (національний, регіональний, ПТНЗ). 

– Період (множинний вибір зі списку періодів). Список залежить від 

обраного рівня показників. 

– Кластери, групи, індикатори (множинний вибір параметрів звіту зі 

списку). 

 

Рис. 84. Завантаження параметрів звіту «Кластери, групи, 

індикатори» 
 

Списки кожного наступного рівня залежать від обраних даних 

попереднього рівня: кластер; кластер\група; кластер\група\індикатор; 

група; група\індикатор; індикатор; АТР; фільтр ПТНЗ (рис. 85). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 85. Параметри звіту «Кластери, групи, індикатори» 
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Після вибору кластера з’являється перелік груп, які входять до 

обраного кластера. Якщо обрано декілька кластерів, групи розташовані 

послідовно. Щоб обрати декілька елементів зі списку, необхідно 

встановити позначки напроти обраних елементів. Після вибору груп у 

стовпці «Індикатор» стає доступним перелік індикаторів, які входять до 

обраних груп. Позначка «Обрати всі» дозволяє обрати всі індикатори 

(рис. 86). Для полегшення роботи з великим масивом індикаторів була 

виділена група індикаторів «Тільки основні», які є обов’язковими для 

розрахунку для кожного ПТНЗ. Позначка «Тільки основні» дозволяє 

обрати всі основні індикатори в визначеним кластеру та групі. 

 

 

Рис. 86. Вибір кластерів, груп, індикаторів 
 

Вибір параметрів звіту за АТР та робота з фільтром ПТНЗ описані 

вище у розділах «Вибір АТР» та «Фільтр ПТНЗ». 
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12. ЕКСПОРТ ЗВІТІВ У MS EXCEL  
 
 

Користувачеві надається можливість експортувати побудований звіт 

у MS Excel. Для цього необхідно обрати потрібний формат у 

відповідному полі та натиснути кнопку «Експорт». Користувачеві 

надається можливість або відразу ж відкрити сформований файл, або 

зберегти його. При збереженні ім’я файлу формується автоматично, але 

надається можливість його змінити. Користувач повинен обрати шлях 

до файлу та підтвердити збереження файлу. 
 

 
 

Рис. 87. Експорт звітів 
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