
Система менеджменту 

освітнього процесу



HUMAN.Школа — це всеосяжне цифрове середовище для

шкіл. Містить у собі:
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Соціальну Платформу Систему Управління Навчанням

Електронний Документообіг Аналітику та Рефлексію

Внутрішнє захищене середовище з усіма учасниками

освітнього процесу і структурними підрозділами у

Digital-форматі

Оцифрування та автоматизація паперової інформації

Класний журнал

Комплексний електронний менеджмент освітнього

процесу, що відповідає потребам школи

Розширена Аналітика від аналізу успішності до

візуалізації особистісних показників учнів

Модулi Системи



Соціальна Платформа
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як діджиталізація внутрішнього життя школи

Можливість відстежувати та адмініструвати

соціальні процеси

Інструменти для чату, заяв, опитувань, створення

груп за інтересами та для обміну освітніми

матеріалами

Безпека та захист від сторонніх

Об’єднання усіх учасників освітнього процесу в

єдиному середовищі

Спеціалізована та безпечна платформа для 

освітньої комунікації, соціалізації та організації

шкільного життя:



Система Управління 

Навчанням
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як діджиталізація освітнього процесу Цифрова бібліотека

Автоматичне створення розкладу

Архів з можливістю завантажувати уроки та

наповнювати їх медіаматеріалами

Адміністрування роботи навчального закладу



Електронний 

документообіг
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Контроль фінансових питань

Використання цифрових підписів

Формування довідок та звітів з подальшим їх

надсиланням

як діджиталізація паперової роботи



Аналітика та 

Рефлексія
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Візуалізована аналітика успішності як окремо взятого

учня, так і всього навчального закладу

Електронний журнал

як діджиталізація Особистостей

Аналіз рефлексії учнів щодо навчального процесу. 

Наприклад:

складність/корисність/цікавість прочитаного

матеріалу та його кореляція з фактичною успішністю
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Адміністрація Вчитель

БатькиУчень

Повноцінно веде навчальний процес, створює інтерактивні курси

та має інструмент зворотного зв'язку та розкриття особистісних

показників учнів

Мають зручний доступ до розширеної аналітики успішності учня, 

взаємодії з учителями та адміністрацією

Має єдиний Навчальний Профіль, який збереже всі досягнення та

пройдений матеріал навіть після закінчення школи

Створює простір освітнього закладу, моніторить діяльність як 

школи, так і окремо взятого класу, учня чи вчителя



Загальна інформація:

- Підключення комунальних шкіл Києва безкоштовне.

- Рішення не потребує додаткового встановлення, працює в будь-якому 

браузері.

- Реалізовано можливість імпорту списку учнів та класів.

Інструкції 

https://intercom.help/human-help-center/en/


Звертайтесь до координаторки проекту

Вікторії Оломуцької

viktoriia.olomutska@kmda.gov.ua

+38067-714-44-11

Хочете підключити школу до проекту або 

отримати додаткову інформацію?

mailto:viktoriia.olomutska@kmda.gov.ua

