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Автоматизована інформаційно-аналітична система реєстрації дітей 

дошкільного віку (АІСРД) - вертикальний портал aisrd.org,  де  крім  послуги 

з реєстрації та контролю, система надає можливість автоматичного 

отримання дитиною (згідно її реєстрації) путівки для вступу до ДНЗ. Крім 

того у системі є можливість  ознайомитись з дошкільними навчальними 

закладами (далі – ДНЗ) області, отримати аналітичну  та статистичну 

інформацію про ДНЗ та кількість зареєстрованих дітей.  Алгоритм роботи 

системи дозволяє виконати у повному обсязі усі необхідні процедури, - від 

реєстрації до вступу дитини до ДНЗ. Усі інші (відомі нам) системи 

здійснюють лише реєстрацію та умовну можливість контролю за чергою.  

Суть проекту полягає в тому, що один з батьків може самостійно через 

Інтернет без втручання третьої сторони зареєструвати свою дитину в 

дошкільний навчальний заклад. Після реєстрації він отримує персональний 

офіс у системі, повідомлення системи про реєстраційний номер, та номер 

черги у власно обраний ДНЗ і, коли з’явиться вакантне (вільне) місце у ДНЗ, 

автоматично отримує повідомлення про можливість отримання путівки на 

ім’я своєї дитини. Реєструвати дитину можна лише один раз і тільки одному 

з батьків (з можливістю перереєстрації у інший ДНЗ).  

Крім того, на цьому порталі кожен дошкільний навчальний заклад буде 

мати свій власний сайт, де батьки зможуть отримувати необхідну 

інформацію про його діяльність.  

Автоматизована інформаційно-аналітична система створюється з 

метою: 

- автоматизації реєстрації дошкільнят в ДНЗ батьками без втручання 

посадових осіб; 

- отримання об’єктивної інформації та статистичних показників з 

реєстрації у ДНЗ; 

-  представлення  в мережі Інтернет усіх ДНЗ області;  

- консолідації зусиль влади, закладів освіти та батьків в організації 

роботи ДНЗ;  

-  запобігання зловживань  при розгляді заяв батьків про прийом до 

дитячого садка. 

Сервіс  є послуга, яка надається на умовах договору про вступ. Послуга 

надається на умовах "як-є", тобто, особа, яка має зацікавленість у 

користування послугою, зобов'язана виконувати умови її надання і не має 

права відступати від них або змінити ці умови.  

Розроблені  інструкції  для батьків, адміністраторів  органів управління 

освіти, які будуть працювати із системою. 

  



В системі зареєстровані діти автоматично розподіляються на 7 вікових 

категорій (груп): 

1. Раннього віку - вік дитини 2-3 роки 

2. Молодша - вік дитини 3-4 років 

3. Середня - вік дитини 4-5 років 

4. Старша - вік дитини 5-6(7) років 

5. Різновікова 2-4 - вік дитини 2-4 років 

6. Різновікова 4-6 - вік дитини 4-6 років 

7. Різновікова 2-6 - вік дитини 2-6 років 

За наявності вільних місць в  ДНЗ система автоматично розподіляє дітей, 

і, в залежності від їх віку, направляє у відповідні вікові групи. Після того як 

підійшла черга,  батьки автоматично отримують повідомлення на (вказану 

при реєстрації) електронну пошту про час отримання путівки. 

Щоб отримати путівку батьки повинні зробити тільки три кроки : 

1. Подати заявку. 

2. Підтвердити особу.   

3. Отримати путівку. 

 Змінювати та перезаписувати дані в оформлених путівках неможливо.   

 

 


