
 
 
 

 
 

 
Інструкція по встановленню  

АС «Школа – статистичні звіти» 
 

 

Системні вимоги клієнтського 

робочого місця: 

Операційна система: Windows 2000 / 

Server 2003 / XP / Vista / 7 

Процесор: Pentium II або новіший 

Оперативна пам'ять: 128 МБ 

Вільного місця на жорсткому 

диску: 130 МБ 

Системні вимоги до 

сервера: 

Операційна система: Windows 2000 / 

Server 2003 / XP / Vista / 7 

Процесор: Pentium II або новіший 

Оперативна пам'ять: 128 МБ 

Вільного місця на жорсткому диску: 3 ГБ 

Вільного місця в каталозі Temp: 400 МБ 

Об’єм розділу Swap: 1 ГБ 
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Підготовка до інсталяції 
1) Скачати архів з інсталятором (якщо це не було зроблено раніше) 

попередньо заповнивши всі необхідні поля за посиланням 

https://my.osvita.net/RequestLightSchool.aspx 

2) Розпакувати архів з програмою в корінь диску (С:\ або D:\). 

Примітка: шлях до інсталяційних файлів не повинен містити пробілів. 

Процес встановлення програми 
3.1) Якщо у Вас операційна система 2000 / Server 2003 / XP. Зайдіть на 

комп’ютер під адміністратором та запустіть файл setup.exe (двічі натисніть на файл 

setup.exe), який знаходиться у папці з програмою. Після цього запуститься майстер 

встановлення програми. 

3.2) Якщо у Вас операційна система Vista / 7. Запустіть файл setup.exe (двічі 

натисніть на файл setup.exe) від імені адміністратора. 

Примітка: щоб файл setup.exe запустити від імені адміністратора, необхідно 

натиснути правою кнопкою на файл, та зі списку обрати «Запуск від імені 

адміністратора». 

4) Натиснути на слова «Продукти НДІ ПІТ». 

 

5.1) Якщо на Вашому ПК встановлено минулорічну версію АС «Школа - 

статистичні звіти», то її необхідно повністю видалити. Оберіть опцію «Видалення». 

Для видалення позначте пташками ВСІ встановлені компоненти, натисніть кнопку 

«Далі» та «Виконати».  

https://my.osvita.net/RequestLightSchool.aspx
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Після завершення видалення обов'язково перезавантажте комп'ютер. Після 

перезавантаження переходьте до пункту 6. 

5.2) Якщо програму АС «Школа - статистичні звіти» встановлюєте вперше на 

цей ПК, то переходьте до пункту 6. 

6) Для встановлення оберіть: 

 Сервер БД 

 Схема БД АС «Школа - статистичні звіти» 

 Автоматизовані робочі місця - АС «Школа - статистичні звіти» (1.4.0.2) 

 

7) Натисніть кнопку «Далі». Майстер перевірить можливість встановлення 

обраних компонентів, за замовчуванням встановлення буде проводитись на диск C:\. 
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8) Натисніть кнопку «Далі». Оберіть необхідні параметри для встановлення 

АРМ (створювати ярлик програми на робочому столі, в головному меню операційної 

системи, для поточного користувача системи чи для всіх користувачів цього ПК). 

 

9) Натисніть кнопку «Далі» та «Встановити». 

10) Дочекайтесь закінчення установки програми. 

11) Закрийте інсталятор кнопкою «Завершити». 
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Робота з програмою 
12) Запускайте програму за допомогою ярлика з робочого столу АС «Школа - 

статистичні звіти» або з каталогу C:\NDI_PIT\SCHL_STAT\ файл schl_stat.exe 

13) Данні для авторизації: 

Логін: ADMIN 

Пароль: 1 

14) Допомога до програми викликається через меню «Допомога» - «Довідка» 

або кнопкою F1. 

15) Статистичні звіти також мають вбудовану, контекстну допомогу. Для цього 

необхідно стати на порожню комірку, в яку необхідно ввести кількісне значення, і 

натиснути кнопку F1. 

 

 


