
Автоматизація школи



Кола взаємодії



Складові

Облік

Навчання

Звітність 

Спілкування

Контроль

• Журнали
• Щоденники
• Шкільні підручники

• Готові конспекти
• Тести
• Дистанційне навчання

• Обов’язкова освітня
• Довільна персональна
• Система обліку підручників

• Внутрішні повідомлення
• Групи

• Контроль відвідування
• SMS – звіти
• Стрічка подій в системі



Для Школи (Адміністрації)

Автоматизація звітності.
Моніторинг успішності і відвідування учнів (із складанням 
звітів).
Контроль за веденням документації та виставлянням 
оцінок.
Навантаження вчителів
ВЕБ-сторінка школи (в розробці)
Заборона редагування оцінок «заднім числом»
Електронний облік шкільних підручників, рівень 
забезпеченості ними учнів
Спілкування з батьками та педагогами, обмін досвідом з 
колегами з усієї України



Для вчителя

1. Все зручно зібрано на одному екрані: журнал, 
розклад, конспект ведення уроку, звіти

2. Автоматизований облік відвідуваності

3. Миттєва відправка повідомлень батькам

4. Зручне і легке використання мультимедіа в 
процесі навчання 

5. Автоматизований процес тестування учнів

6. Спілкування з колегами



Для учня

Домашні завдання завжди доступні в 
інтернеті

Виконання тестів онлайн

Дистанційне навчання

Безпечна шкільна соціальна мережа

Доступ до електронних матеріалів

Спілкування з учнями інших шкіл по Україні



Для батьків

1. Контроль відвідуваності та успішності навчання 
дитини (онлайн, СМС)

2. Контроль за виконанням домашніх завдань

3. Оперативні повідомлення від вчителів про 
успішність, відвідуваність та інші події у школі

4. Поточний рейтинг дитини порівняно з середнім 
по класу, паралелі

5. Доступ до педагогів школи



• Динаміка успішності по 
району

• Списки педагогічного 
складу по школах району

• Відсутність учнів

• Статистика по учнях в 
розрізі статі, успішності, 
додаткових потреб, 
нагород тощо

• Всі необходні звіти під 
рукою

Для відділу освіти



Журнал



Розклад



Електронна бібліотека



Звіт Успішність класу за
період приклад



Звіт Відвідування учнів приклад



Віртуальний кабінет директора



Закриття журналу



МОЖЛИВОСТІ



Віртуальний кабінет
департаменту відділу освіти



Доступ до шкіл району міста



Звіти для департаменту відділу
освіти



Успішність по класах та
предметах

Експорт у зручний 
формат



Забезпечення літературою та
рекомендації по руху



ЛІЦЕНЗУВАННЯ



Що входить

• Встановлення ядра та бази даних на відповідні сервери
• Повні права на базу даних
• Можливість без обмежень використовувати весь наявний

функціонал на території міста
• рази на рік безкоштовне обновлення функціонального

ядра
• Розробка додаткового обумовленого функціоналу
• Розгортання налаштування та навчання користувачів



Навчання та техпідтримка

• Методологія впровадження тренінги
• Навчання проводиться для відділів освіти та

адміністраторів шкіл
• Техпідтримка цілодобова
• За потреби технічна підтримка може бути

продовжена



Додатковий функціонал

• Готова веб сторінка для кожного навчального закладу
з управлінням з адміністративної частини

• Планшетна версія системи для вчителів
• Роздрук журналу успішності у формі відповідній до

чинного законодавства
• Виведення в звіт усіх змін у журналі успішності
• Вищезгадані додаткові функціональні можливості за

домовленістю


