
Що надає Портал 

«Освіта Одещини» 

навчальним 

закладам та 

управлінням освіти: 

Надайте батькам найактуальнішу 

інформацію про життя дитини в школі! 
 

Підвищите привабливість навчального 

закладу середи дітей та їх батьків! 
 

Зекономте час та сили завдяки 

можливостям дистанційної освіти!   
 

Підвищуйте свою підготовку з ІКТ! 



1. Дозволяє створити повноцінну систему інформа-

тизації навчально-виховного процесу.  

− Електронні щоденник та журнал, 
 

− Система персональних повідомлень і розсилки, 
 

− Фотогалереї та Відеогалереї, 
 

− Форум, 
 

− Блоги, 
 

− Конкурси і опитування, 
 

− Електронна бібліотека та медіатека, 
 

− Internet-конференції тощо. 



КОРИСТУВАЧИ 
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АКТИВНІСТЬ 
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АНКЕТИ 
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СПИСКИ 
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2. Надає можливість викладачам проводити повний 

моніторинг поточної успішності учнів.  



3. Надає можливість керівникам установ освіти вести 

календарне планування, повний облік роботи 

співробітників і учнів протягом року.  

 

4. Поурочне  

планування. 



СТАТИСТИКА АКТИВНОСТІ 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЩОДЕННИК (ЖУРНАЛ) 
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ТАБЛИЦЯ РЕЙТИНГУ 
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3. Надає доступ до простої, але 

повнофункціональної системи 

дистанційного навчання: 



- створення різноманітних видів дистанційних курсів: 



- подача навчального матеріалу (урок, робота, глосарій,    

питання, що часто задають, медіатека, бібліотека): 



- перевірка засвоєння матеріалу (задачі, тести тощо), 

  широкий набір інструментів для створення тестів: 



- організація роботи вчителя з учнями: 



- Спілкування між користувачами через форум, персо-

нальні повідомлення, вбудований сервіс Інтернет-

конференції тощо): 







Ви можете максимально використовувати можли-

вості мультимедійних дощок! 



На дошці можливо: 

 

– Малювати; 

– Додавати текст; 

– Додавати зображення; 

– Додавати відео; 

– Зберігати намальовані зображення; 

– Зберігати поточний проект; 

– Завантажувати створений раніше проект. 



Конструктор дистанційних курсів та 

Конструктор мультимедійної дошки 

Освітнього порталу «Освіта Одещини» 

дозволяє викладачу створювати власні 

навчальні курси з використанням 

мультимедійних частин з різних медіатек 



8. Надає можливість навчальному закладу створювати 

власний багатомовний повноцінний сучасний 

портал… 



… зі зручною інтеграцією всіх сервісів … 



… та розподіленою системою прав доступу користу-

вачів, що дозволяє наповнювати його практично 

кожному – керівнику, педагогу, учню, батькам та 

випускникам!  



При цьому вбудований Конструктор дизайнів 

дозволить зробити сайт ексклюзивним! 



9. Створення електронних шкільних газет і журналів. 
 

10. Проведення батьківських зборів, семінарів, нарад і 

конференцій за допомогою вбудованого безкоштовно-

го сервісу Інтернет-конференцій (вебінарів). 
 

11. Інструменти для методичної роботи. 



12. Створення на власному сайті навчального закла-

ду дійсно діючої Асоціації випускників (розділів сайту, 

до яких можна надати  

доступ на редагування  

випускникам відповідних  

років), що дозволить не  

втратити зв’язок з  

випускниками різних років. 



13. Портал спеціально розроблений з урахуванням 

потреб і специфіки національної школи, із залученням 

провідних викладачів-методистів навчальних закладів. 

 

 

 

В створенні системи  

моніторингу 

приймали участь  

спеціалісти  

управлінь  

освіти. 



14. Навчальні заклади і установи освіти можуть вико-

ристовувати в своїй роботі як всі сервіси, об’єдную-

чи їх в рамках сайту, що створюється конструктором, 

так і окремі модулі порталу «Освіта Одещини», які 

необхідні навчальному закладу в його діяльності. 

   В останньому випадку, для зручності 

ваших користувачів, в існуючий сайт 

навчального закладу вбудовується 

система авторизації Порталу «Освіта 
Одещини» 



15. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє 

зробити простою роботу користувача 

навчального закладу, а розташування в мережі 

Internet – отримати вільний доступ до сайту і 

сервісів з будь-якого комп’ютеру або мобільного 

пристрою (планшет, мобільний телефон) через 

web-браузер. 

 

 

16. Ми гарантуємо Безпеку і Надійність при роботі 

з сервісами Порталу. 



Освітній портал регіону 

Управління освіти і науки 

регіону 

Управління/відділ освіти 

міста/району 

Навчальний заклад 



Принципи, які покладено в основу 

Освітнього порталу: 

1. Невисокі вимоги до кваліфікації користувача (на 

рівні базових знань ПК та будь-якого текстового 

редактору). 

2. Простий й інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

3. Вільний доступ користувачів до сайту та сервісів з 

будь-якого комп'ютеру чи мобільного пристрою через 

web-браузер. 

4. Максимальна допомога в повсякденній 

діяльності для кожної категорії користувачів. 



Інформатизація – це не просто… 

З НАМИ ЦЕ ДУЖЕ ПРОСТО!!!!! 



Дякую за увагу 


