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Посібник користувача по роботі з програмою КУРС:Спорт

Перший запуск програми
Перший запуск відрізняється від наступних тим, що під час запуску з'являється вікно
авторизаціїї і далі - вікно первинних налаштувань:
Потім виводиться вікно реєстрації
Спочатку термін дії пробної версії складає 30 (тридцять днів. У верхній частині вікна
виводиться нагадування про кількість днів, що залишилися для користування демоверсією.
Нижче, в полі Ваш ідентифікатор, бачимо двадцятичотирьохрозрядний ідентифікатор,
сформований програмою для вашого комп'ютера в шістнадцятиричному коді.
Для того, щоб почати працювати в повноцінній версії програми необхідно:
сплатити вартість ліцензії;
відправити ваш ідентифікатор по електронній пошті, вказаному телефону або будьяким іншим способом розробнику програми;
отримати від розробника програми сорокарозрядний ключ для вашого екземпляра
програми;
застосувати отриманий ключ та продовжити роботу з програмою.
Ще нижче знаходяться кнопки: - для підтвердження введення отриманого ключа та для запуску програми в режимі пробної версії.
У нижній частині вікна відображується інформація про ліцензію для вашого екземпляра
програми:
Вікно виводиться при кожному запуску програми КУРС:Спорт протягом 30 днів,
починаючи з першого запуску, або ж до моменту активації ключа, якщо ця подія
відбудеться раніше 30 денного терміну.
Якщо в процесі установлення був відмічений пункт Запустити КУРС:Спорт після
установлення, то після завершення установлення, програма КУРС:Спорт автоматично
запуститься для першого включення.

1.1

Ідентифікатор та ключ
Ключ дійсний тільки для того компьютера, для якого програмою КУРС:Спорт був
сформований ідентифікатор. Зміна в комплектації базового блоку та зміна операційної
системи компьютера призводять до зміни ідентифікатора, що в свою чергу потребує
заміни ключа.
В якості символів використовуваних при формуванні ідентифікаторів та ключів
використовуються шістнадцятрічні цифри. Виглядають ці цифри як цифри десятичної
системи обчислення та літери англійського алфавіту. Літери повинні бути великі
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(ПРОПИСНІ).
№ п.п. Числа в
десятичній с\о

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Помилки при ручному введенні знаків

Літера О в будь - якій розкладці
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В українській або російській розкладці літера А ( а )
12
11
B
В українській або російській розкладці літера В ( ве )
13
12
C
В українській або російській розкладці літера С ( ес )
14
13
D
-----------------------------15
14
E
В українській або російській розкладці літера Е ( е )
16
15
F
-----------------------------Якщо помилка зроблена в ідентифікаторі - то програма генератор ключа не може
згенерувати ключ.
Якщо помилка зроблена при вводі ключа у вікні програми КУРС:Спорт - ключ буде
визначений програмою як недійсний.

1.2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цифри в
шестнадцатирічній с\о
для вводу в якості
знаків для
ідентифікаторів та
ключів
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

Безпека (Важливо)
Логін(англ. login) - термін сленгу, який відповідає обліковому запису користувача і
відображається в довільній формі.
Пароль(фр. parole - слово) - це секретне слово або набір символів, призначений для
підтвердження особи і повноважень користувача. Логін і пароль використовуються для
захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Для першого запуску програми і первинного доступу до бази даних в програмі є чотири
зв'язки логін - пароль:
?
Логін
Пароль
1
1111
1111
2
2222
2222
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3
3333
3333
4
4444
4444
Процедура аутентифікації користувача в програмі здійснюється шляхом вказівки імені
логіна і пароля при запуску програми або при зміні користувача в процесі роботи з
базою даних. Вам необхідно змінити ці логіни і паролі, що відповідають їм, після
очищення даних, наявних в пробній версії, та перш ніж ввести ваші актуальні дані.
Для цього:
вводимо дані користувача, якого ви вважаєте потрібним наділити усіма правами при
·
роботі з базою даних в програмі КУРС:Спорт;
·

у Головному меню системи "Сервіс-Налаштування-Менеджер користувачів" логін
1111 закріплюється за обліковим записом цього користувача;

·

цьому користувачу змінюємо логін з 1111 та пароль з 1111 на нові;

·

користувач повинен знати свої логін і пароль;

·

аналогічно поступаємо зі зв'язками логін - пароль 2222, 3333, 4444;

·

користувачам на розсуд адміністрації можуть привласнюватися різні ролі зі списку
існуючих в програмі. При цьому хоч би у одного користувача має бути роль що
дозволяє працювати з розділом меню "Сервіс-Налаштування-Менеджер
користувачів";

УВАГА - в процесі роботи стежте за тим, щоб не видалити усіх користувачів з
· логінами і паролями. Інакше ви не зможете увійти до програми при наступному
запуску.
Логін і пароль, це ваші ім'я і паспорт у комп'ютерному світі, тільки знаючи їх ви можете
отримати доступ, як користувач з певними правами, до бази даних програми КУРС:
Спорт . Логін спільно з паролем призначені для виключення доступу до інформації, що
зберігається у базі даних третім особами.
Ніколи і ні за яких обставин не передавайте логін і пароль іншим людям, не згадуйте
вголос їх в людних місцях. Це може бути причиною часткової або навіть повної втрати
даних, відкрити доступ до інформації стороннім особам, що в свою чергу може привести
до спотворення їхніми діями інформації, що міститься у базі даних, або її незаконного
використання ними. Намагайтеся придумувати паролі такими, щоб їх не можна було
підібрати методом простого перебору або просто вгадати (приклад: 123, qwerty, 111 і
тому подібне), але в теж час ви їх добре пам'ятали.

2

Головне вікно програми
Головне вікно програми виглядає таким чином:
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Рисунок 1. Головне меню.
Доступ до робочих функцій програми та управління її роботою отримуємо через
головне меню програми і основні функціональні кнопки .

2.1

Головне меню
У головному меню доступні розділи головного меню Операції, Списки, Сервіс,
Довідка.

Рисунок 2. Головне меню.
2.1.1

Операції.
Доступні функції :
1. Створити резервну копію програми.
2. Вихід.
3. Заблокувати програму.
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Створити резервну копію бази.

Для активації функції "Створити резервну копію програми" необхідно натиснути
відповідну кнопку.

Рисунок 4. Функція "Створити резервну копію програми" розділу меню "Операції"
В результаті відобразиться вікно підтвердження зберігання бази даних.

Рисунок 5. Вікно підтвердження.
Процесс зберігання відобразиться на екрані:

Рисунок 6. Вікно перебігу процесу виконання операції.
Після успішного зберігання резервної копії бази даних відкриється вікно з
відповідним сповіщенням.
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Рисунок 7. Результат успішного закінчення резервного зберігання копії бази даних.
Натиснувши кнопку "Так " в цьому вікні ми зможемо преглянути вміст папки де
була збережена резервна копія:

Рисунок 8. Папка для зберігання резервних копій.

2.1.1.2

Вихід

Функція "Вихід" припиняє поточний сеанс роботи з програмою.

Рисунок 9. Функція "Вихід".

2.1.1.3

Заблокувати програму

Функція "Заблокувати програму" дозволяє поточному користувачу вийти з
активного режиму управління програмою, внаслідок чого для сторонніх користувачів
стане недоступним функціонал роботи з базою даних.
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Рисунок 10. Функція "Заблокувати програму".
Також відкривається вікно для входу в програму, що дозволяє підключитися для
роботи зпрограмою тому ж або іншому користувачу, якщо він аторизований в програмі
та має відповідні права.

Рисунок 11. Вікно "КУРС - Спорт: Вхід".
2.1.2

Списки
Доступні функції:
1. Довідники.
2. Навчальний період.

Рисунок 12. Розділ "Списки".
2.1.2.1

Довідники

При активації функції "Довідники" відкривається вікно "Довідники".
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Рисунок 13. Вікно "Довідники".

·
·
·
·
·

Довідник містить наступні сутності::
Вулиці
Посада
Спортивне звання/Внутрішній тип
Батьки/Громадянство
Спеціальність за дипломом

Закладка "Вулиці" в своїй лівий частині містить перелік топонімімних назв (Типи
вулиць). В правій частині містить перелік вже введених раніше найменувань
топононімів.

© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ
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Рисунок 14. Закладка "Довідники. Вулиці".
Закладка "Посада" містить перелік посад згідно класифікатору професій:
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Рисунок 15. Закладка "Довідники. Посада".
Закладка "Спортивне звання/Внутрішній тип" містить перелік спортивних звань.

© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ
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Рисунок 16. Закладка "Спортивне звання/Внутрішній тип".
Закладка "Батьки/Громадянство" містить перелік ступенів родинних відносин та
найменування країн можливого громадянства.
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Рисунок 17. Закладка "Батьки/Громадянство".
Закладка "Спеціальність за дипломом" містить перелік назв навчальних закладів,
дипломи яких мають працівники.

Рисунок 18. Закладка "Спеціальність за дипломом".
2.1.2.2

Навчальний період

Вікно "Навчальний період" дозволяє вибрати для роботи навчальний період з
переліку раніше створених, створити новий навчальний період, редагувати терміни
початку чи закінчення навчального періоду, видалити навчальний період, або за
допомогою кнопки "Експорт" експортувати поточний перелік навчальних періодів в
формати .Excel чи HTML/

© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ
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Рисунок 19. Вікно "Навчальний період".
2.1.3

Сервіс
Доступні функції:
1.
2.
3.
4.

Первинні налаштування.
Налаштування системи.
Налаштування користувача.
Особливі функції.

Рисунок 20. Розділ "Сервіс".
2.1.3.1

Первинні налаштування

При активації функції "Первинні налаштування" відкривається вікно "Первинні
налаштування". , що містить закладки "Основні", "Реквізити", "Контакти", "Інтернет".

© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ
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Рисунок 21. Розділ "Сервіс".
Першою, за вмовчанням, відкривається закладка "Основні." Вона містить
наступні поля :
· Тип навчального закладу, який вибирається зі списку випадає

© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ
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Рисунок 22. Типи навчальних закладів.
· Підпорядкування (засновник). Вводиться користувачем на початку роботи на основі
записів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.

Рисунок 23. Підпорядкування.
· Дата державної реєстрації. Вводиться користувачем на початку роботи на основі
записів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань

Рисунок 24. Дата державної реєстрації.
Закладка "Реквізити." містить наступні поля :
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Рисунок 25. Закладка "Реквізити".
Всі поля цієї закладки окрім поля "Категорія" вводяться користувачем на початку
роботи на основі записів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань. Організаційно-правова форма форма
господарювання вибирається зі списку, що випадає, створеного на основі Класифікатора
організаційно-правових форм господарювання. Категорія вибирається з одноіменного
списку, що випадає.
Закладка "Контактити." містить наступні поля :

© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ

20

Посібник користувача по роботі з програмою КУРС:Спорт

Рисунок 26. Закладка "Контакти".
Закладка "Інтернет." містить інформацію про тип підключення до мережі
Інтернет, вид дротового з'єднання, швидкість мережевого підключення, найменування
провайдера та різновид трафіку, стабільність і доступність послуг, що він надає, а також
наяність інших варіантів підключення, як наприклад вдома чи щось інше.
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Рисунок 27. Закладка "Інтернет".
2.1.3.2

Налаштування системи

"Налаштування системи" відкриває вікно "Налаштування системи" , яке містить
закладки "Менеджер користувачів", "Налаштування підключення до БД".
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Рисунок 28. Розділ "Налаштування системи".
Закладка "Менеджер користувачів" відкриває відповідне вікно, що містить
закладки "Користувачі" та "Ролі"

Рисунок 29. Вікно "Менеджер користувачів".
Закладка "Користувачі" містить в ллівій частині перелік користувачів та перелік
логінів, щоїм відповідають. В праві частині вікна доступні властивості вибраного зліва
користувача, а саме його ПІБ, логін, пароль, роль чи ролі які йому доступні та його роль
за умовчанням.
Тут також є кнопки за допомогою яких мжливо створити, редагувати, видалити чи інші
дії відносно акаунту вибраного користувачи.
В нижній частині вікна міститься розширена інформація про користувача.
Закладка "Ролі" в лівій частині вікна містить перелік вже створених ролей. Кнопка
"Додати" дозволяєстворити нову роль. Кнопка "Змінити" редагувати вже існуючу
вибрану роль. Кнопка "Видалити" дозоляє видалити вже існуючу, ала не задіяну в
роботі роль.
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Рисунок 30. Вікно "Ролі".
Кнопка "Меню" відкриває вікно "Навігатор" та дозволяє налаштовувати доступ до
тих чи інших функцій для вибраного користувача з обраною роллю або завантажити
стандартні варіанти.
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Рисунок 31. Вікно "Ролі. Навігатор".
Закладка "Налаштування підключення до БД" відкриває вікно "Підключення."

Рисунок 32. Закладка "Налаштування підключення до БД"
Вікно "Підключення" дозволяє налаштувати параметри підключення програми
КУРС:Спорт до робочої бази даних.
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Рисунок 33. Вікно "Підключення".
Кнопка "Тест" дозволяє перевірити правильність налаштувань.

Рисунок 34. Сповіщення про правильність підключення до бази даних.
2.1.3.3

Налаштування користувача

"Налаштування користувача" містить закладки "Налаштування середовища" та
"Налаштування головного меню".

Рисунок 35. Закладка "Налаштування користувача".
"Налаштування середовища" відкриває вікно "Налаштування середовища" де
можливо вибрати режим перевірки оновлень - при вході в програму, при виході з неї
чи не перевіряти взагалі. Кнопка "Перевірити зараз" запустиь процесс перевірки в той
же момент..
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Рисунок 36. Вікно "Налаштування середовища".
Кнопка "Змінити пароль" запустить вікно зміни пароля та дозволить змінити
пароль користувачу, яки в цей час активний.

Рисунок 37. Вікно "Зміни пароля".
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Кнопка "Змінити тип входу в систему" запустить вікно для вибору типу входу в
систему користувачу, яки в цей час активний.

Рисунок 38. Вікно "Змінити тип входу в систему".
Вибір мови інтерфейсу доступний через поле "Мова" за допомогою списку, що
випадає.

Рисунок 39. Вибір мови інтерфейсу.
Зміна мови відбудеться після перезавнтаженн програми.
Звкладка "Зовнішні вигляд " відкриває вікно "Зовнішній виляд" де можно вибрати
ту чи іншу прийнятну для користувача схему кольорів.
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Рисунок 40. Вибір зовнішнього вигляду.

2.1.3.4

Особливі функції

"Особливі функції" містить закладки "Очищення бази", "Backup\restore" та
"Відключення від БД".

Рисунок 41. Закладка "Особливі функції".
Закладка "Очищення бази" запускає вікно "Очистити базу", в якому ми вибираємо
© 2017 ТОВ НОВІ ЗНАННЯ

Головне вікно програми

29

об'єм та інші праметри очистки бази..

Рисунок 42. Вікно "Очистити базу".
Закладка "Backup\restore" запускає вікно "Особливі функції" з відкритою закладкою
""Відключення від БД"\restore", в якій ми вибираємо збереження ахівної копії бази даних
чи відновлення бази з раніше збереженої архівної копії.

..
Рисунок 43. Вікно "Backup\restore".
Якщо натиснути кнопку "Backup" почнеться резервне копіювання бази даних.
Подальші події описані в розділі "Головне меню , Операції, Створити резервну копію
бази".
Якщо натиснути кнопку "Restore" відкриється вікно резервного архіву для
відновлення бази даних.
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Рисунок 45. Вікно вибору резервної архівної копії для відновлення БД
У вікні "Restore" користувач вибирає подальші дії.

Рисунок 46. Вікно "Restore" Підтвердження.
При успішному результаті отримаємо сповіщення.

Рисунок 47. Сповіщення про успішне виконання функції "Restore".
Закладка "Відключення від БД" запускає вікно "Особливі функції" з відкритою
закладкою "Відключення від БД". В закладці ми можемо включити таймер на
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виключення програми від бази даних та задати часовий інтервал через відбудеться ця
подія.

Рисунок 48. Вікно "Відключення від БД".
2.1.4

Довідка
Доступні функції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зміст.
Що нового.
Реєстрація.
Про програму.
Звязок з розробником.
Перервірити оновлення.

Рисунок 49. Розділ "Довідка".
2.1.4.1

Зміст

При активації функції "Зміст" відкривається цей посібник з експлуатації КУРССпорт в форматі .chm.
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Що нового

При активації функції "Що нового" відкривається вікно з описом оновлень, змін та
покращень вроботі програми КУРС-Спорт.
2.1.4.3

Реєстрація

При активації функції "Реєстрація" відкривається вікно "Реєстрація".

Рисунок 50. Вікно програми "Реєстрація".
2.1.4.4

Про програму

При активації функції "Про програму" відкривається вікно "Про програму". В
цьому вікні містяться дані про номер поточної версії програми та поточної версії бази
даних, назва фірми-розробника, а також телефони та адреса електронної пошти технічної
підтримки
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Рисунок 51. Вікно "Про програму".
2.1.4.5

Звязок з розробником

При активації функції "Звязок з розробником" відкривається форма "Звязок з
розробником". Користуючись функціоналом цієї форми ви можите передати
розробникам пропозиції та зауваження, які з'явились у вас при користуванні програмою.
При необхідності , скориставшись відповідними чекбоксами даної форми, відправити
розробникам звіти програми про помилки та/або базу даних для аналізу цих помилок
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Рисунок 51. Вікно програми "Звязок з розробником".
2.1.4.6

Перервірити оновлення

Функція "Перервірити оновлення" включає перевірку наявності оновленнь
програми КУРС:Спорт і при наявності таких оновлень встановлює їх на пототчний
екземпляр програми та бази даних.

2.2

Основні функціональні кнопки
Основні функціональні кнопки для доступу до робочих функцій програми та
управління її роботою.
1.
2.
3.
4.

Кнопка Люди.
Кнопка Групи.
Кнопка Приміщення.
Кнопка Форми

Рисунок 52. Основні функціональні кнопки.
2.2.1

Люди
Кнопка Люди. Вміщує наступні кнопки - закладки:
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4.
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Всі
Тренери
Вихованці
Інші

Рисунок 53. Кнопка "Люди".
Закладка "Всі". Відображає всіх учасників бази даних.
Закладка "Тренери". Відображає учасників бази даних, які мають відповідну
кваліфікаію та посаду. Перехід на цю закладку призводить фільтрування загального
списку людей за педагогічною кваліфікацією та посадою.
Закладка "Вихованці". Відображає учасників бази даних, які навчаються.
Закладка "Решта". Відображає учасників бази даних персоналу, які не входять до
керівного чи тренерського складу .
Функціональні кнопки:
· Створити
· Змінити
· Видалити
· Експорт
· Колонки
· Контакти
Кнопка "Створити" запускає вікно "Облікова карта" без даних. При створенні
облікової карти нової людини в цю форму заносять дані , що їй відповідають.
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Рисунок 54. Вікно "Облікова карта" без даних.
Кнопка "Змінити" запускає вікно "Облікова карта" з даними вибраної людини. Це
дозволяє змінювати ці дані вибраної людини відповідно потреб.
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Рисунок 55. Вікно "Облікова карта" в режимі редагування.
Кнопка "Видалити" запускає видалення облікової карти з даними вибраної
людини. Перед видаленням проводиться аналіз правомірності видалення.

Рисунок 56. Вікно "Підтвердження" в режимі видалення.
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Кнопка "Експорт" запускає процедуру експорту таблиць даних, що
відображаються на екрані та відфільтровані необхідним користувачу чином в один з
форматів Excel або HTML.

Рисунок 57. Експорт таблиць.
Кнопка "Колонки" дозволяє налаштовувати кількість та склад граф, що будуть
відображатися на екрані.

Рисунок 58. Налаштування колонок таблиць обліку людей.
Кнопка "Контакти" дозволяє ввідображати чи прибирати на екрані групу
колонок, що містять контактну інформацію, а саме адресу, телефонні номери, адресу
електронної пошти, паспортні дані та інше..
2.2.2

Групи
Кнопка Групи. Має єдину кнопку - закладку:
1. Всі
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Рисунок 59. Кнопка "Групи".

·
·
·
·
·

Функціональні кнопки:
Створити
Змінити
Видалити
Експорт
Колонки

Кнопка "Створити" запускає вікно "Властивості групи" без даних. При створенні
облікової карти нової групи в цю форму заносять дані , що їй відповідають.

Рисунок 60. Вікно "Властивості групи" без даних.
Кнопка "Змінити" запускає вікно "Властивості групи" з параметрами вибраної
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групи. Це дозволяє змінювати ці дані вибраної групи.

Рисунок 61. Вікно "Властивості групи" для змін.
Кнопка "Видалити" запускає видалення облікової карти вибраної групи. Перед
видаленням проводиться перевірка правомірності видалення групи.

Рисунок 62. Перевірка правомірності видалення групи.
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Кнопка "Експорт" запускає процедуру експорту таблиць даних, що
відображаються на екрані та відфільтровані необхідним користувачу чином в один з
форматів Excel або HTML (дивись Рисунок 57. Експорт таблиць.).
Кнопка "Колонки" дозволяє налаштовувати кількість та склад граф, що будуть
відображатися на екрані.

Рисунок 63. Налаштування граф таблиць обліку груп.
2.2.3

Приміщення
Кнопка Приміщення.

Рисунок 64. Приміщення.
Назва закладки відображає скорочену назву закладу з пункту головного меню з
закладки "Реквізити" вікна "Первинні налаштування".
Ця ж назва дублюється в назві дерева з лівої частини вікна. Корпус та поверх задається у
меню, яке виводиться якщо клікнути в лівй частині вікна правою кнопкою миші.

Рисунок 65. Меню для створення та редагування корпусів чи поверхів.
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Якщо клікнути в лівй частині вікна правою кнопкою миші. по вже існуючому
корпусу або поверху в цьому меню додатково активується пункт "Видалити".

Рисунок 66. Видалення корпусів чи поверхів.
Функціональні кнопки що відносяться безпосередньо до приміщень:
·
·
·
·
·

Створити
Змінити
Видалити
Експорт
Колонки

Кнопка "Створити" запускає вікно "Властивості приміщення" без даних. При
створенні нового приміщення в цю форму заносять дані , що йому відповідають.
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Рисунок 67. Створення нового приміщення.

Рисунок 68. Закладка "Додатково" вікна "Властивості приміщення".
Кнопка "Змінити" запускає вікно "Властивості приміщення" з параметрамивже
вибраного для редагування.
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Рисунок 69. Редагування приміщення.
Кнопка "Видалити" дозволяє видалення вибраного приміщення. Перед
видаленням проводиться перевірка правомірності видалення.

Рисунок 70. Підтведження наміру видалити приміщення.
Кнопка "Експорт" запускає процедуру експорту таблиць даних, що
відображаються на екрані та відфільтровані необхідним користувачу чином в один з
форматів Excel або HTML (дивись Рисунок 57. Експорт таблиць.).
Кнопка "Колонки" дозволяє налаштовувати кількість та склад граф, що будуть
відображатися на екрані.
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Рисунок 71. Налаштування граф обліку приміщень.
2.2.4

Форми
Кнопка "Форми" відкриває посилання на портал ІСУО де можна реалізувати
різноманітні можливості по створенню вибірок в тих чи інших формах для
авторизованих на порталі користувачів.

Рисунок 71. Форми..
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Звіти
Звітність за формою № 5-ФК (річна) "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)" (далі - звіт)
поширюється на всі дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи
з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні
школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського
резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для інвалідів паралімпійського та
дефлімпійського резерву (далі - ДЮСШ, СДЮСШОР)), що розташовані на території
України, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Звіт за формою № 8-ФК (річна) "Звіт школи вищої спортивної
майстерності"поширюється на:
1. школи вищої спортивної майстерності.
2. структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних та Київської міської
державних адміністрацій;
3. всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств;
4. комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
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3.1

Посібник користувача по роботі з програмою КУРС:Спорт

Форма звітності № 5-ФК (річна)
Звіт за календарний рік станом на 31 грудня поточного року складають та
подають відповідно до цієї Інструкції щороку не пізніше 10 січня року, наступного за
звітним:
· ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для інвалідів та школи, де
займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), що перебувають
у сфері управління структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних та
Київської міської державних адміністрацій адресують звіт структурним підрозділам з
фізичної культури та спорту обласних та Київської міської державних адміністрацій;
· ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для інвалідів), засновниками яких
є всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства "Динамо", "Колос", "Спартак",
"Україна", профспілки або підприємства, установи, організації та їх об'єднання, сільські
або селищні ради, - осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств
"Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна", іншим осередкам фізкультурно-спортивних
товариств та структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних і
Київської міської державних адміністрацій;
· ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для інвалідів та школи, де
займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), що перебувають
у підпорядкуванні Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України, - філіям Комітету ( обласним та Київському міському відділенням з
фізичного виховання та спорту) і структурним підрозділам з фізичної культури та
спорту обласних та Київської міської державних адміністрацій.
Звіт заповнюється державною мовою. У звіті повинні бути заповнені всі
показники. У разі відсутності якогось із показників ставиться прочерк. Дані
заповнюються у тих одиницях виміру, що вказані у формі.
Звіт підписується керівником спортивного закладу та виконавцем, які є
відповідальними за достовірність інформації та своєчасність її подання, та скріплюється
печаткою ДЮСШ, СДЮСШОР.
Звіт складають ДЮСШ, СДЮСШОР, які:
1. працювали у звітному році;
2. ліквідовані протягом звітного року - за період своєї діяльності;
3. створені протягом звітного року.

3.2

Форма звітності № 8-ФК (річна)
Звіт складають та подають:
· школи вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), які працювали у звітному році,
ліквідовані протягом звітного року (за період своєї діяльності) та створені протягом
звітного року;
· ШВСМ, що перебувають у сфері управління Міністерства молоді та спорту України та
Міністерства освіти і науки України, - Міністерству молоді та спорту України;
· ШВСМ, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та
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спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
· ШВСМ, засновниками яких є всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій складають та подають зведені звіти
щодо діяльності всіх ШВСМ:
· Міністерству молоді та спорту України;
· головним управлінням статистики Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва
та Управлінню статистики м. Севастополя.
Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства складають зведений звіт щодо
діяльності ШВСМ, засновниками яких вони є, і подають його Міністерству молоді та
спорту України.
Міністерство молоді та спорту України забезпечує подання Державній службі
статистики України зведеної інформації щодо всіх ШВСМ України незалежно від
підпорядкування.
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