
Iнформацiйна довiдка

.,Про концепцiю rдифрового освiтнього простору Киева>>

l. Всmуп
I-Iитання створення единого iнформацiйно-комунiкацiйного освiтrrього

простору вiдображено у двох мiських компJIексних цiльових Ilрограм <OcBiTa

Киева 2019-202З роки> та <<Електронна столиця)).

Що заходiв MicbKoT комплексноТ цiльовоТ програми <Електронна столиця)) на

20|9-2022 роки включено питання ((створення, впровадження, супровiд та
модернiзацiя iнформацiйно-теltекомунiкацiйних систем/пiдсистем, cepBiciB
€диного освiтнього простору MicTa Кисва>>.

IJифровiзацiя освiтнього простору Киева, створюс HoBi можливостi для збору
та аналiзу iнформацiТ в умовах мiнiмальних затрат часових, фiнаtrсових,
JIюдських pecypciB, с,l,ворю€ умови дrlя якiсного прогнозування розвитку ocBiTHboT

гыrузi за рiзними напрямами й приЙняття виважених незаангажованих
yI Iравлitл с ьких piltlet,tb.

IJифровiзацiя Itередбачас i принципово новий формат ocBiTHbo1,o середовиiца,
в ocHoBi якого цифровi технологiТ, iцо забезпечують зручнi та доступнi сервiси, якi
вiдносяться, як до менеджменту, так i для надання якiсних ocBiTHix послуг.

Пандемiя IIоказаJIа, що система ocBiTa не була готова до органiзацii навчання
:] використаI]ням цифрових технологiй. Серед rIричин: вiдсутнiсть IIIвидкiсного
IHтepette,t,y, недостатнiст,ь вiдповiдного обладнання, вiдсу,гrtiсть якiсl-tого KoI]TeHTy)

}Iедостатнiс,гь ква.,riфiкацiТ вчи,гелiв та управлiнцiв дJrя органiзаlдiТ освiтнього
проtlесу в онirайн-форматi.

Комгl;tексний пiдхiд до створення чифрового освiтнього простору
передбачас, як створення базiсу: забезпечення закладiв освiт,и комп'ютерною
'гехнiкою, доступом до шrвидкiсного та якiсного IHTepHeTy, так i розробки
надбудови - зручних та доступних цифрових ocBiTHix cepBiciB.

I-{ифровiзува,l,и гrотрiбно не лише освiтнiй пpotlec, а i процес управлiння
ocBiToKl. У Кисвi дitоть TaKi цифровi управлiнськi iнструменти: <Освiтня карта) та
<Карта ocBiTHix потреб>>, <7]ашборд>>, СистеNIа електроr{ного запису до закладiв
дошкiльноТ освiти. Розпочато роботу на створенням <<Реестру дiтей rпкiльного
BiKy>.

2, Аttалtiз сmану tпexttirtttozo зuбезпечепtlя заклаdiв зOzальпоt cepeDHboi освimu
комп'юmерною mе-wtiкOю mа IнmернеmO.ц: ttаявttuй сmап

Згiлно зi статлtстичною iнформацiсю за звiтом ЗНЗ- 1 cTatroM на 05 .09,2021

року у закладах загальноТ середньоi освiти у робочому cTaHi перебувае 309З0
персонаJIьних комп'Iотерiв/ноутбукiв/планIхетiв. З них третя частина закуплена за

ocTaHHi 5 poKiB. У заr,альtrоТ кi-ltькос,гi на 1 комп'ютер приходиться в середньомч по
Киеву l0 учнiв. Найкрашtа срrтуацiя iз забезпеченням закладiв загальноi середньоТ
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освiти гаджетами в Шевченкiвському районi - 7 учнiв на 1 комп'ютер. Найбiльша
кiлькiсть учнiв, 1 l, приходиться на l кOмп'ютер в Оболонському районi.

I1роrrорчiя KirlbKocTi учнiв на 1 комп'rотер по YKpaTHi (Педагогiчний
альманах.-2018,-випуск З7) складае 27:1 (для прикJrаду, у Свропi ця пропорцiя
складас 3:l). Враховуючи показники забезпечення учнiв комп'ютерною технiкою
потребус нагаJIьноl,о вирiшення питання tцодо збiлlьшенrrя кiлькостi комп'ютерiв
для учнiв у закла/]ах загальноТ серелньоТ освi,ги. . Iнформацiя у розрiзi районiв
дода€ться (dcldamoK ] ).

f{епартаментоN,I освiти i науки проаналiзовано використання закладами
загальноi середньоТ ocBiTll комп'ютерноi технiки в ocBiTHboMy процесi.

За ir-rформацiеrо угrравлiнь освiти районних в MicTi Кисвi державних
адмiнiстраrliй, 45% функцiонуючоI технiки використовують учнi, 4|%
використовують вчителi та |4% - використовують для забезпечення
адмiнiстративIIо-госгIодарськоТ дiяльностi закладу. IнформаrIiя у розрiзi районiв
дода€ться (dоdаmок 2).

Аналiз свiдчи,гt,, що станом на 01,09.202| на 2 педагогiв у середньому в

закладах загальноТ середньоi освiти Киева приходиться 1 комп'ютер/ноутбук.
Kparrie за цей показIILIк стан забезпечення комп'tотерноIо технiкою педагогiв у
f{арницькому, Свяl,ошинському та Солом'янському районах. Iнформацiя у розрiзi
районiв долас,гьс я (dос)аmок 3).

враховуючи показники забезгlечення 1rчнiв,га педагогiв комtI'ютерною
технiкою rrо,гребус нагаJIьного вирiшення lrитанI{я llцодо iх збiльшення. lrIя
органiзацiТ якiсноr-о освiтнього процесу в закладах загальноi середньоТ освi,ги, у
тому числi з використанням технологiй дистанцiйного навчання, ведення
електронного документообiгу необхiдно досягнення пропорчii <1 учитель * 1

гал}(е,г)).

За ocTallHi 5 poKiB (2016-2020 роки) на реалiзацiю програми <ГIридбання
комп'ютерноТ l,а оргr,ехнiки> управлiннями освiти районних в MicTi Кисвi
державних адшriнiстрацiй використано 201,З млн грн, з Hptx: 139,5 млн грн- кошти
мiського бюлжеT,у та 61 ,8 млн грн - державного бюджету. За 5 poKiB придбано 9226
олиниць комп'Iо],ерноi,rехнiки, серед яких: 23%о комп'ютерiв, 70О/о ноутбукiв та7О/о

пrtанlпетiв/r Iе,гбукiв,

У шко.ltах Киева ocTaHHi 5 poKiB вiдслiдковуеться при закупцi комп'ютерноi
технiки стiйка тендеrтцiя до збiльшення частки ноутбукiв. Так, у порiвняннi з 2016

рокоп,1 частка закуплених у 2020 роцi портативних комп'ютерiв для вчителiв
збiльшилася на З9Уо, для учнiв - на 45Yо.

I-{ього 2021 року на придбання ноутбукiв для вчит,елliв закладiв загальноТ
середньоТ освiти перебачено субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам

у супli 100,9 мJIн гpH (70,6 MJIH грн - кошти лержавного бюджету т,а З0,3 млн грн- з

бrоджету MicTa), на Iцо передбачас,гься закупити 4086 ноутбукiв. Iнформацiя 1,



розрiзi раЙонiв додаеться (dоdаmок 4) Проте станом на 20.1 1 .202l кошти

вищезазначеноТ субвенцiю не використаI{о.

I-Iеобхiдноrо yMoBolo uифровiзацiТ освiтнього простору с пiдключення

закладiв освiти до швидкiсного iir,гернету,

Вiдповiдно до ревiзii,, що здiйснена цього року в MicTi Киевi мають
пiдключення до IHTepHeTy 100% закладiв загальноТ середньоi освiти MicTa
Киева. Проте це не означае, що Bci комп'ютери у закладах загальноi
cepellнboT освiти гti/lклtочено /Io мережi Iн,гернет.

Аналiзуючи даIлi звiтiв ЗНЗ-1 за минулi три роки, в YKpaTHi прослiдкову€ться
тенленцiя до збiльшення кiлькостi комп'ютерiв, якi пiltключенi до IHTepHeTy. У
середньому в 20]8-20l9 рр.у школах Украiни 67Оlо комп'ютерiв мали доступ ло
IHTepHeTy, у 20|9-2020 рр. - 68,6Уо, у 2020-2021 рр. - 72,4Оh. Серед регiонiв
найвип]ий показник зафiксоваrlо у Загlорiзькiй областi 80,39lо, в Кисвi BiH

станоtsить 67,1О/о.

У середньому гrо YKpaTHi швидкiсть IHTepHeTy у закладах загальноТ середньоТ

освiти вiд 30 N4бiт/с до 100 Мбiт/с. JIише 25ОА закlrадiв освiти в YKpaTHi мають
пiдключення 100 N{бi,г i бiльше.

Проте на Урядо вому порталi https ://www.kmu. gov.ua/news/mincifri-ponad-

ЛaO-uKrayinsKib-sbKl dno-pidklyuchiti-do-yakisnogo-internetu-pershochergovo
зазначено, ttlo l{Jlя забезttечегtгtя якiсного дисr,анцiйного навI-Iання, заклади
загальноТ середньоТ освiти повиннi мати гtiдключення до iн,гернету зi швидкiстю не

N{енц]е l00 N4бiт/с з л,tожливiстю змiни на тарифний п;тан зi швидкiстIо 1 Гбiт/с без
оновлення мережевого обладнання. Фактично тiльки кожI{а 4 шlкола Украiни мае
необхiдну Iхвидкiс,гь iHTepHeTy для забезпечення дистанцiйного навчання. Не с

викJIюченням i trlколи Киева.
С,таном на 01 .09.2021 70,4 Yо закладiв загальноТ середньоТ освiти MicTa мають

пiдключення /lo мережi Iн,гернет 100 N{бiтlс i бiльшlе. За iнформацiсю районних
уrrравлiнь освi,ги ,гаку швидкiсть пiдключення мають Bci закJIади загальноТ
середньоТ освiти ГоrIосiТвського, f{арниuького, Подiльського 1з IlIевченкiвського

раЙонiв. У Печерському т,а Святошинському районах шв}лдкiсть пiдключення до
IHTepHeTy, Bcix закltадiв загальноТ середньоТ освiти вiд 30 до 100 МIбiт/с. Iнформацiя

у розрiзi районiв i{оласться (dоdаплок 5).

Питання пiдк-rlючення заклалiв освiти MicTa Кисвi до MepelKi IHTeplleT

вiдноситься ло повноважень f{епартаменту iнформаrliрiно-комунiкацiйних
технологiй r,a Управлirrь освiти районних в MicTi Кисвi державних едп,riнiстрацiй.

MicbKoT комIIлексноТ цiльовою tlрограмою <OcBiTa Киева 2019-202З роки>
для гti/{к.lllоt{ення до lIIвидкiсного iHTepHeтy зак.падiв освiти столицi Щепарташrенту
iнфорптацitiно-комунiКацiйrrих тех}{ологiй (далi -/UКТ) передбачеI]о кошти мiського
бЮдже,гу в супri 10l млrн грн. На стtsорення, впровадження, су,прсlвiд та модернiзацiя
iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем/пiдсистем, cepBiciB сдиного освiтнього
простору MicTa Киева ЛIКТ вiдповiдно до MicbKoT комплексноТ цiльовоi програми



<[iлектронна с,го"rIиця)) на 2019-2022 роки rrередбачено кошти п,tiського бюджету в

cyMi 100 млн грн,

Вiдповiдно до iнформацii КП (ГIОЦ) на виконаFIня програм <<Е;rектронна

столиIIя 20|5-20t7>, <Електронна столиця 20|8-2022> СКП <КиТвтелесервiс>

прокладено волоконно-оптичнi лiнiТ зв'язку та встановлено мережеве обладнання

у 200 закладах доurкiльноi освiти (40%),rа |67 закладах загальноi середньоТ освiти
(З9%). ffостугr до мережевих cepBiciB КN4ДА через захиrцену мережеву
iнфраструктуру - безкоштовний. За iнформацiеrо ЛIКТ до кiнця 2021 року
передбачаеться встаFIовити мережеве обладнання для пiдключення Bcix закладiв
загальноТ середньоТ освiти. Проте залишаеться не вирiшеним гIитання забезпечення
якiсним IHTepHeToM закладiв дошкiльноТ та позашкiльноi освiти.

Наразi ЩеrlартаментоN.,I освiти i науки спiльно з Щепартаментом
irrформаrliйrrо-комунiкаrliл"rних ,гехно-тrогiй розробляе,гься Регламент взаемодiТ та
Спiльнlлй lIлан лiй rrа 2022-202З роки, який передбачас сгtiльнi заходи щодо

f{ост,чп до мережевого cepBicy не включае пiдключення закладiв освiти до
мережi IHTepHeT, вс,гановлення в закладах локальноТ мережi або Wi-Fi для
пiдключення до IHTepHeTy Bcix кабiнетiв та BcieT комп'ютерноТ технiки. Вирilлення
зазначених пи,гаIlь IIаJIежить до сфери управлiнь освiти раГ.rонtrих в MicTi Кисвi
державI{их адм ir-riстрацi й.

3. I!uфровiзацiя ocBimtbozo процесу
3.I. Сmворення профiлtьttuх SТЕМ-цепmрiв. Ituфровiзацiя вuклаdання

преdмеmiв пр upodt uчоzо цurury
З MeToKr с,гвореIIrIя сучасних умов IIавчаI{FIя, покрашlенrlя якостi викладання

r,а рiвня знань учrriв закладiв загаJIьноi середньоi освiти MicTa Киева з природничо-
матеN{атичIlих дисциплiн та на викоIIанIIя MicbKoT комплексноТ цiльовоТ програми
<освi,га Кисва 2016-2')18 роки>, <OcBiTa Кисва 2019-2023 роки> з 2016 року в

заклалах освiти MicT,i Киевi розпочато створення STEN4 та STEAM - центрiв та

активiзовано роботу з цифровiзацiТ викладання предметiв гlриродничого циклу.
Станоп,t на 01 .09.2021 року школи столицi сlснащенi 2|1 сучасними

цифровими кабiнетами з природничих лисциплiн: кабiнетами фiзики, бiологiТ, xiMiT
та 2 комплексними кабiнетами природничих дисциплiн, якi включають обладнання

для вивчен}lя фiзики, xiMiT та бiологii (лiцей бiотехнологiй jЮ 177 та найбiльша
школа в л,t. Кисвi J\Ъ З29 <<Логос>).

З них, l02 кабiнети у 20|6 -20|] роках придбано Щепартаментом освiти i

rIауки. Що скла/]у комплекту об"rIаднання вхолять ноутбуки для вчителя з

вiдповiдним KoMIuIeril,oM програмного забезпечення, антивiрусом, спецiа.пiзованим
навчальним програмним забезпеченням, пiдручниками (у тому числi
мультI.Iмедiйними); мультимедiйний проектор з iгIтерактивними функцiяпли з

базовим [рограним забезпеченням; дошка (маркерна таlабо крейдова); цифровий
вимiрювальний комплекс з методичнIlм посiбником, програN4ним забезпеченням,



та обJIаднання для проведення JIабOраторtiих, гIрактичних iдемонстрацiйних робiт,
Зазначене обладнання забезпечус автоматизовану обробку даних, дозволяс
вiлображатlл хiд експерименту у виглядi графiкiв, таблиць, показань приладiв. Щля

кабiнетiв xiMiT закуплено хiмiчнi реактиви, для кабiнетiв бiологiТ мiкроскопи та

компrIект мiкропрепаратiв. д{о комплексних кабiнетiв природничих дисциплitл
включено i ноу,гбуки /Iля учнiв.

З 20l8 року до загальномiських tIрограм включено програму кСтворення
профiльних STEN4 та STIIAN4 - центрiв>. За З роки районними управлiннями освiти
закуплено обладнання для закладiв освiти на З0,8 N,Iлн грн. Обладнано 107

кабiнетiв.
У 2020 роui сучаснi цифровi кабiнети фiзикlл та хiпцiТ отримаJILI ще 2 заклади

ocBiTpI (гiмназiя NЬ 59 ГолосiТвського району та школа J\Гч 41 Щнiпровського району).
IIочинаючи з 2019 poKv розпочато створення STEM- центрiв для учнirз

початкових та серелнiй класiв. У 20|9-2020 роках 77 закладiв загальноТ середньоТ

освiти Киева вiд КНП <Освiтня агенцiя MicTa Кисва>> отримали понад 7,6 тис
одиниць обладнання для SТЕАМ-центрiв, у тому числi ЗD-принтери, 3D-ручки,
конструктори, pecypcHi ,га розвивальнi набори для STEN{-ocBiTll, програмування,

роботоr,ехнiки. Об"тrаднано SТЕАМ-класи для початковоТ школи в 4 закладах

загальноТ середньоТ ocBiTlT - учасникiв всеукраТнського експерименту з

вIlровадження навчаJIьно-методи.lного забезпе.лення початковоТ освiти в умовах
реалiзацiТ HoBoгo f{ержавного стандар,гу поча,rковоI школи (ЗЗСО Лg 5 Печерського

району, JYч 35 Святошtинського району, Jф 106 L[Iевченкiвського району та }lЪ 309

/]арн ицько го рай ону )--уч ас н ики експерименту всеукраТнського pi вня.

Осtrблива увага придiлясться вивченню алгоритмiв програмування та

робототехнiки - зав/tяки новому навчальному обладнанню,гепер вони починаються

)/ початковiй школi. Учнi старших класiв отримують можливiсть працювати iз

обладнаrIням на базi процесорiв Arduino.

3.2. Оcвimпiй процес з вuкорuсmапIlям meмtoltoziй duсmанцiйttоzо
Ilавчаllllя

Поширення на ,гериторii Украiни KopoHaBipycy COVID- 19 та запровадження
масового дистанцiйного навчання стало значним поштовхом до чифровiзачiТ
освiтнього процесу.

/{ля забезпечення .liTKoto та злагодженоi робо,гlл закладiв освiти у 2020-2022

роках rriд час rэрганiзацiТ освir,нього IIроцесу з Rикористанням технологiй

дис,ганцiйного навчання f{епар,гамент,ом освiти i науки у тiснiй спiвпрацi з

районними управлiннями освiти, закладами освiти та Iнсr,итутом пiслядипломllоТ
ocBiTlt КиТвського унiверси,гету iMeHi Бориса Грiнченка напрацьоваI]о рекомендацiТ
щодо органiзаrtiТ освiтнього процесу,Iа механiзпци управлirtня закладами освiти.



НавчальниI"{ та врtховний tlроtlеси у закладах освi,ги MicTa Кисва 2020-202|

202|-2022 навчальних роках вiдбуваеться у трьох формах: очною, змiшаною

дистанi{iйною,
Фунламентом дUIя органiзацiТ роботи закладiв загальноi середньоi освiти з

використанI]ям ,гехно;tогiй дис,ганцiйного навчання е: наявнiсть вiдповiдного
комп'ютерного обrrаднання (йrого оновлення та придбання нового); пiдключення
комп'ютерноi технiки до мережi IHTepHeTy зi швидкiстю 100 МIбiт/с i бiльше;
створення умов для пiдвиrцення квалiфiкацii педагогiв з iнформацiйно-цифровоТ
коN,Iпетенцi1.

Аrlалiз cTal{y техгtiчного забезпечення та готовностi закладiв загальноТ

середньоТ освiти MicTa Кисва у березнi 2020 року показав, що переважна бiльшiсть
закладiв мали проб.lrеми щодо пiдключення до пrвидкiсного IHTepHeT, що призвело

до проб;rем технiчFIого характеру при проведеннi занять.
С,ганом на 05.09,2021 вiдrrовiдно до звiту ЗНЗ-lr 75О^ закладiв загальноТ

серелньоТ освi,ги (без сrrецiальних закладiв) - далi ЗЗСО) мають гtiлключення Wi-F'i
для llрис,гроirз. якi дають можJIивiс,гь працювати в мережi IHTepHeT у навчаJIьнLIх

кабiнетах 4З,1% ЗЗСО мають п.патформи для дистанцiйног,о навчання; мають
апаратнi засоби захисту IHTepHeT доступу - |7% ЗЗСО ; гlрограмнi засоби захисту
IнтерrIет-доступу - За% ЗЗСО.

За рахунок коштiв субвеrrцii на НУШ (державний бюдхсет та кошти
бюдже,г1, MicTa Киева) 99,|Yо2-х- 4-х класiв станом на 01 ,09,2021 були забезпеченi
KoN,{tI'Ioтept{olo ,t,ехнiкою, Так, tlовнiс,гю оснащенi комп'юl,ерап,tи/ноутбуками 2-i -
4-i класи у 8 pal"roHax MicTa: ГолосiТвськоi\Iу, .Щеснянському, f[нiпровському,
Оболонському, I1ечерському, Ilодiльському, Святоrпrrнському та
IIIевченкiвському.

f{лrя створення умов для пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiв з iнформачiйно-
цифровоТ компе,геIlцiТ та органiзаtliТ дистанцiйного I{авчаIiня у перiод з 12 по 16

березня 2020 року працiвниками Iнсти,гуту пiслядигtломноТ освiти Киiвського

унiверси,ге,гу iMeHi Бориса Грiнченка (далi - iПО) записано та розмitl{ено на сайтi

Щепартап,rенту освiти i науки ],а у соцiальних мережах вебiнари для tsчителiв з

рекомендацiяп,tи як органiзувати дистанцiйне навчання; для учнiв - з питань
дистанцiрiноТ освiти.

За irliцiативоIо Щепартаменту ocBiTll i науки пiд безпосередIriм керiвництвом
IПО за пiдтримки КНП <Освiтня агенцiя мiс,га KpteBa>> 16 березrlя 2020 року
розпочато спiлlьно з телеканалом ТРК <КиТв> запис та трансляцiю телеурокiв.

Упродовж 2а20-202| навчального року вчиl,елями Киева записано понад
400 телеуроrсiв з 12 гrрсдметiв для учнiв 7-11 класiв.

У перiод березлlя ,гравня 2020 року /{епартаrrлентом освiти i науки
запроваджено tllотижневi онлайн-зустрiчi з начаJIьниками районних управлiнь
освiти, представниками громадських оргаrriзацiй <Асоцiацiя керiвникiв шкiл м.

Киева>> та АссlцiацiТ працiвнлtкiв дошкiльноТ освiти palioHiB MicTa Кисва, районними

,га

та



методItчними службами за участi

lержпродспжислуя<би в MicTi Киевi.

керiвництва Головного управлlння

I-Ia сайтi /{епартаменту освiти i науки, у рубриrli <Щистанцiйне навчання))

https://don.kyivcity.gov.ua/content/dystanciyne-navchannya*resursy.htnrl розмiшlено та
постiйно оновлюються iнтера,ктивнi матерiали дJIя ypoкiB, вебiнари, онлайн курси
та iншi матерiали з дl,Iстанцiйного навчання.

На Веб-ресурсi <Столичний lleHTp вiдкритоТ освlти))
(http://vo.ippo.kubg,edu.ual) розмirценi пропозицii цlодо електронних pecypciB дlля

дрtстанцiйного IIавчання; корисIiа iнформацiя, поради, посилання щодо органiзацiТ

заклалом сlсвiти длtс,гаrtцiйного навчання.

FIaBecHi 2020 року створено постiйно дiючу плrатфоршlу еJIектронного
освiтнього простору Кисва <<Все буле Щобре! ОК!), на якiй освiтяни та учнi дiляться
досвiдом з дистанцiйного навчання, органiзацiТ дозвiлля в умовах карантинних
обмежень.

КНII <Освiтня агенцiя MicTa KtrcBa> у перiод з березня по жовтень2020 року
Ilроведено чотири дослiдження та оIILIт)/вання, що надало можливiс,гь монiторити

рiзнi IIитаFIIIя, що потребували особзrивоТ уваги пiд час карантинних обмежень
(органiзацirо дистанцiйного навчаI{ня, освiтнього процесу, харчування) та

своечасно rtриймати вiдповiднi управлiнськi рiшення.
Зокрема на початку карантинних обмежень (у березнi 2020 року), за

резуJIь,гата\,Iи досJtiлжень, значна кiлькiсть вчителiв вказувала на те, що вони у
своТй роботi зус,грi;rися з проблемами технiчного характеру (пiдготовка,
завантаження навчальних матерiалiв), браком досвiду та необхiдних знань щодо
органiзацiТ дистанцiйrrого l{авчання. Результати опитувань сприяли розробцi дiевих
заходiв для пiдвищення рiвня знань педагогiв з IKT, обiзнаностi в роботi з онлайн-
платформапли i викорIIстаIIняN,I iHcTpyMeHтiB дистанцiйного ЕIавLlання. З цiсю метою
IllO Киiвського уrriверсите,гу iMeHi Бориса Грiнченка розробив окрему 11рограму

<Органiзаtцiя ocBiTHboI,o процес),за дистанцiйною та змiшаною формою навчання)).

У змiстi Програми - близько 20 навчальних молулiв i вебirrарiв для керiвникiв
закладiв освiти т,а вчителiв 5-11 класiв. Серед них: <<Органiзацiя навчання за

технологiсю <переRерну,гий клас>>, <!истанцiйне ,га змiшане I{авчання в школi:
IIоняття, термiни, плоделi>, <fiIлстанцiйне та змiuiане навLIання украТнськоТ мови>>,

<Сучасrri iн,герне,г ,гехнологiТ у створенrri iнформаrliйно-освiтньсlго середовиша
вчителя)), <Створення iнтерактивнI{х ocBiTHix e-pecypciB>>, <<Конт,ро"IIъ i оцiнювання
наtsчальноТ дiяльностi учнiв в умовах дистанцiйного Itавчання)), <<Як провес,ги

KoHTpoJlb знань без втрат часу на перевiрпуu, <Органiзацiя онлайн-тестування
засобами Online Test Pad>. <Online сервiси для створення TecTiB i анкет>, <Як

використовува,ги вiдео на ypoui та в дистанцiйному навчаннi>> та iнrпi.

Yci цi моду;ri .r]оступнi на оновленому порталi листанцiйного навчання IПО.
https : //elearning. itэо.kuЬ g. еdu.uа/.



НапрацюваI{I{я освiтян Кисва

TpaBHi 2020 року та у 2020-202I
упродовж карантинних обмежень у березнi-

навчаJIьному оформлено у три навчально-

методItчIli посiбники <<f(истанцiйне }IавчаI{ня: виклики, результати,га перспективи.

11оралник l. З досвiду роботи освiтян MicTa KltcBa>>, (упоряд.: Воротникова I.П,.

Чайковська I-I.B.); <Щистанцiйне tiавчання: виклики, результати та перспективи,
Порадник IL З досвiлу роботи освiтян п,liста Кисва>>, (упоряд.:С,В. Iвашньова т,а

iHrпi); <IVIетодичний гtосiбник </{истанцiliне та змiпrане навчання в школi.
ГIу,гiвник> (уrrоря7д. [3ороr,никова I.i I.).

У 2а2.|-2022 роцi особлива увага сконцентрована над управлiнськими
процесами в органiзацiТ освiтlлього процесу з вI,Iкориста}Iням техноltогiй
дистанцiйного навчання та над коI]тролем за якiстtо навчання в дистанцiйному
форма,ri.

J.J. Елекmроttttuй wtасttuй )rcypшoJl

З вересня 202О року наказом Щепартаменту ocBiTt.r i науки вiд 30.06.2021 J\ч

1 18 у 1-4 класах ЗЗСО Киева запроваджено ((електронний к.irаснrtй журнал) (далi

- Екхt),
У BepecHi 2020 року заклади загальноТ середньоТ освiти MicTa

використо}}ували 7 с:ис,гем мене/]я(менту ocBiTHbot-o процесу; <I{UN4ANI>, <Сдина

шкоJIа)), <<Atoms>>, <E-school>, кЕurоwау>>, <МIоя ulкоJIа>>, <Prosvi[a> та власнi

розробки. Сис,гему <Сдина школа)) обрало 67,5О/о ЗЗСО, 24,4О^ ЗЗСО
викорисl,овують гr;rа,гформу <H[JI\{ANI>, 9,8О% - <Atoms>, iншi системи обралlr по l
ЗЗСО, Кловський .lrir{ей jYs 77 Ilечерського району N,Iac власнi розробки. У
f{арницькому, Щнiгrровському, Оболонському, Святопrинському та
Шевченкiвськоп,rу районах ЕКЖ в ycix tuколах ведуться в системi <Сдина школа)).

У BepecHi 202I року перелiк систем MeHe,IжN,IeHTy змiнився. Зак.пади
заr,альноТ середньоТ освi,ги сlбрали для l]едення ЕКЖ 9 систем менеджменту:
(HLIN4ATN>> -27,|О/о, <<Сдина шIкола>> - 60Уо, <Atoms>> -|0Уо, <E-school)) - 0,80%, Е-
jоurпаl, <I\4оя школа)), власнi розробки - rro 0,50% ЗЗСО; (EDDY> та <<Prosvita> - по
0,ЗаА. Irrформаrдiя про систеN,Iи менеджменту освiтrlього llроцесу, що
використовуIоl,ься lUlя веде}{ня ((еJIеi(тронного класI{ого журналу>) в 1-4 класах
ЗЗСО MicTa Киева у 2a2112022 наRча,цьному pol1i у розрiзi районiв додаеться
(dоdаmок 71.

У жов,гнi-лист,опадi 2021 року KFIII <Освiтня агенцiя MicTa Киева>>

проаналiзувало використаrIня електронного журналу в ЗЗСО, зокрема проведено
монiторинг об.пiку вiдвiдуванrrя 1,poKiB учнями |-4 класiв. За результатами
пrонiторингy з'ясоваIIо, що iнформацiя про вiдсутнiх учнiв у розрiзi класiв, закладiв
зага-тtьноТ середньоТ ocBiTlt та раЙонiв надаеться з наступних систем N,Iенеджменту

освiтньсlго процесу: <I IL-IN,lAN>>, <<едина IlJкола>>, <<Nlоя шкоJIа)), <Eddy>, <E-school>>,

(PROSVITA)). Irrформацiя з iнrrrих систем ((ATOMS>, <Е-jоuгпаl>>, власнлIх) до
KHII (ОСВIТtIЯ АГЕ[IЦiЯ jV{IC'ГA I{I4CBA> не надходить.



За даtlими сис,гем менеджменгу (HUMAI.{> та <едина школa> тiльки 550%

закладiв загальноТ середньоТ освiти, що використовують вищезазначенi систеN4и

менеджменту, вносять iнформачiю tlpo вiдсутнiх учнiв. Bci, 100% ЗЗСО
Шевченкiвського району ведуть облiк вiддвiдування. Найменtце закладiв освiти, в

ЯКИХ ВеДеТЬсЯ облiк вizlвiдt)zвання )/ llодiльському та Солом'янському районах _ по

19% ЗЗСО. Iнформацiя у розрiзi районiв дода€ться (dоdаtпок В).

У перiод масового лис,ганцiйного навчання електронtti журнали/шlоденники
використовували 64О/о закладiв загальноi середньоТ освiти мiс,га. I_{ифровий cepBic

<Електронний класний журнал> це доступнiсть до iнформацii в будь-який час в
буль-якому мiсцi, де с iHTepHeT; аI]томатизований контроль за успiшнiстю 1rчнiв;
адмiнiстра,гивний коI{троль за оцit+tованням досягнень учнiв, обсягом домашнiх
завдаIIь та викоI{аtIням програм; можливiсть складанI{я звiтiв автоматизовано (у

тому .лис.lti злiйснюва,гlt облiк пропуску ypoKiB та вiдвiдування); централiзований
сгrосiб оповiщенrlя про заходи, змiни у розклалi, замiнах ypoKiB тощо; iHcTplrMerrT

дLtя зв'язку п,riж вчиl]еJIями та батькаN4и пrко-ltярiв; спiлкlrвання та обмiну досвiдом
мiж вчи,гелями; можлltавiсть IIроводи,ги опитування i ,гестування, в тому числi
вiддалено (через iHTepHeT). ЕКЖ - це перший крок до ((електронноТ вчительськоТ>.

Проте д.пя ведеtlrIя, зокрема ((е-журналiв> необхiдно:
- внесеflгtя зшritl до законодавчих документiв, зокреп4а ts частинi зашису та фiксаuiТ

замiни ypoKiB (перевiрясться фiнансовими органамлt), скасуваtIня роздiлу
класного журIIаJIу з iнформацiсю про мiсце прожIlва}Iня ra батькiв учнiв (ця

iнформацiя с в особовiй crrpaBi);
- чiткi l]имогLl ло е-журналу ( у,гому числi до,гехнiчних характеристик).

3.4. Елекmропll0 вчumельська
<ЕлектроI{FIа вчитеJlьська)) - це адмiнiстративний пункт 1rправлiння ocBiTHiM

процесом закладу. У систему ((е-вчительська)) входять:
((е кJIасний журна"ll>/е-щоленник>; (е - розклад ypoкiB як для учнiв, так i для

вчиl,е.ltiв>>, <е-пiдручники)) (з 20Iб року тривае регiоrrальний експеримент
<Оргаlliзацiйнi. психолого-педагогiчнi yMoBI4 впровалжен}lя елементiв е-навчання
в школi>) в рамках якого закуплено для учнiв 5-6 класiв 25 ЗЗСО планшети з

вiдповiднлtм контентом), <е-звiтнiсть)), ((е-документообiг>>, <<е-аналiтика)) та
кабiне,г, де зберiгатимуться навчально-методичнi матерiали, кориснi посилання,
вiдеоматерiали, розробки ypoKiB тоIцо. За допомогоrо ((е-вчительськоТ>> можливо
орl,аrriзува,r,и обмirr лосвi/Iошt мiж вчителями, сгli.llкування з батьками, (tj-
вчительська)) - tle фунламент /\Jlя органiзацiТ та проведення дистанцiйного
навчання. Саме на/{ с,гворенням ,гакоТ <цlлфровоТ вчительськоl)> працюс КНП
<Освiтtrя агенцiя мiс,га Киева>>. Ile нашi плани на майбутнс.

fJля оргаrriзацiТ робоr-и ((е-вчительськоТ>>, як сдиI{оТ цiлiсноТ срlстеми вже

обладнано: illTepaKTI{RHиML{ дошками 87%2-4 класiв; комп'ютерною технiкою 12,7

Tllc робочих мiсць вчителiв, з них 99% - лля вrlителiв початкових класiв; для кожноi



7 (сьомоТ) tttколtа закугIлено iнтерак,гивнi панелi для вчительських, якi допоможуть
органiзувати адм iH icTpaTtlBHy та меl,одичну роботу закладу, дистанцiйне навчання,

обмiн та зберiгання цифрових даних закладу ), хмарних cepBicax, роботу з

документаtiiсю, ToIIIo. Склад комплексу ((електронна вчительська)) наведено у
dodamK1,9.

-r.5. Paйottlti осереdкu duсmанцiйttоzо навчоllпrl
У KBiTHi 2021 року розпочато роботу щодо створення ралiонних осередкiв

дистанцiйного навчеIIня. IIаказошt /-(епартаменту освi,ги i науки вiд 02.04.2021J\Ъ55

затверджено пере-гtiк 15 зак:тадiв загальноТ середньоТ освiти, що здiйснIоватимуть з

2а2|-2022 IIавчальIлого року орr,анiзацiю освiтнього процесу за ,цистаrrцiйною

формою (як окремою формою) та надаватимуть методичну допомогу закладам

загальноТ середньоТ освiти райсlну в органiзацiТ освiт}{ього процесу з вI{користанняN{

техIlоJIогiй дистанцiйного навчаI{ня. Педагогiчнi колективлI таких шкiл мають
вiдповiдний досвiд у дистанцiйнiй освi,гi, власнi здобутки" напрацювання та

бажання бути в аI}ангарлi. Управлiння освi,ги РДА та КНП <Освiтня агенlдiя MicTa

Кисва> забезпечиJlи I]ищезазначенi заклади необхiдним технiчним обладнанням,
iнтернет-зв'язком. програмним забезпеченням тощо. Iнформацiю про осередки

дистанцiйного FIаI]чання у розрiзi районiв дода€ться (dоdапtсlк 10),

3.6. BipmymtbHi пilрущtllкu
З Bepecнrl 201r6 року тривас дослiлно*експеримен,I,аJIьна робота

<Органiзацiл"tгti, llсихолого-tIедагогiчнi умови впровадженr{я елементiв е-навчання

в шко;ri> (навчання за електронною книгою), в якiй беруть учас,гь 25 ЗЗСО.
закупленоlЗ05 ((електронних книг)). <<Електронна книга)) включае: технiчнлtй

пристрiй (нетбук) та програмну частину - украiнська платформа дJIя електронних
пiлрlzчникiв "Е-Пiдручники ".

OKpiM звичайltих електроI{них пiдручrrикiв (аналогiв паперових) до
електронноТ книги tsключено iнr,ерактивнi м},льтимедiйнi ocBiTHi ресурси, якi
мiстять N,{у-цьтиN,Iедiйний матерiал (фi.,rьп,rи, вiдеосtох<ети, вiдеозаписlл дослiдiв
тощо) лля вивчеlII{я курсу 5 класу з украIнськоТ мови,га лir,еiэатурl{, математ1lки та
природозгlавс,гва). ВлtкористовуIоть е-пiдручник i в спецiальних закладах освiти

для с"пабозорих лi,гей.
РозrпиренI{я експерименту rrе вiдбулося через запровадження аналогiчного

проскту,га декJIаруванн.ятчI Мiнiстерсl,I]оN,I освiти iнауки УкраТни у 2018 porli

розробки та апробацij'<електронних пiдру.тникiв>> на загальнодержавному piBHi,

Серел новацiйt, якi ста-ци реальнiстю -<Освiтня платформа вiртуальноТ та

доданоi реальностi Book'VAR>>. L{e- п"па,гформа для створення унiкального
повноtдiгtного украТIлоп{оIзFIого освiтнього контенту. який базусться на технологiях
вiрr,уа.пьltоТ,га додаrrоТ реальностi - лодатку з Фiзики для учIliв 8 -11-х класiв.

Додаток Rключас:
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rIлатформу для шоломiв вiр,гуальrrоТ реальностi. яка дозвOляс вивчити 40

експериментiв з фiзики в )/мовах створеноТ CI-FI лабораторiТ.

- плаr,форму /{ля планшетiв, смартфонiв чи iншлlх приладiв на Android iз

застосуванням лоданоТ реальностi.
Додаток складенлrй за затвердженою MirricTepcTвoM освiти i науки УкраТни

навчальною програмою, розроблясться викладачами-практиками та професiйним
виробником ЗD контенту.

Станом на 2I.||.2021 дост,уп до вiртуального додатку вже отримали учнi 8

районiв. До 01 .|2.2021 отримають i учнi ffеснянського та Шевчеtrкiвського райоrriв.
У гIерспек,t,ивах розl]и,гкч платформи с створення IIoBHoI,o курсу з фiзики, xiMiT,

бiологiТ, географiТ, ас,грономiТ.

4. ВпроваdJrcеllпя цuфров u-r yпpaBltittcbюux iнсmрумепmiв
З ме,гокr забезllечення органiв 1,правлiння освi,гоrо (ЩепартаI\{енту освiти i

науки, райоtrних в MicTi Киевi державних адп,riнiс,грацiйr) своечасно актуальною
iнформачiсю про :]аклади освiти, iх спiвробiтникiв, учнiв та вихованiдiв;

впорядкування облiку та обробки iнформацii про дiтей дошкiltьного та шкiльного
BiKy, вдосконалення систеп,{и ведення документацiТ та зменшенriя паперових
iнфорп,tацiйних потокiв, вiдкtrlлlтсrстi та прозоростi галузi <OcBiT,a> для громади у
столицi розроблено та розпочато впровадження цлrфрових управлiнських
irlструмеtl,гiв, таких як: <7даrпборд>, система електронного запису ло закладiв

доtпкi.llьноТ сlсtзiти (СЕЗ - ЗДО), <Освi,гня карта) ,I,a iнформачiйно-аналiтична
система <Карта rrотреб>>. Ресстр дiтей мiс,га Кисва.

4.I. lчшборd
!ашборл iнr,ерактивний аналi,гичний iHcTpyMer;T, що надас можливiсть
отримувати ), peaj]blloN4y часi iнформацiю про ocHoBHi псlказники ;киттсдiяльностi
галузi <OcBiT,a>> як уцi;rому l-Io luticTy, так i в розрiзi районiв ,га окремих закладiв
освiт,и (Ki;lbKicTb закладiв, коFIтI{нгеI]т дiтей, учнiвirзихованцiв, праlдiвнлtкitз,

irrформаrliю про вивчеIIня iноземних мов, профi"lii tIавчання, iншi харак,герист,ики

вiдповiдно до щорiчних звiтiв ЗНЗ-1, 83- РВК, 77-РВК, Щ-4,гощо у розрiзi закладiв
ocBi,1,1,t, pal"tottiB, пriс,гу Киеву та ocltoвtli бrоджетtti показttики галузi.
Прuцюемо tlад облiком вiдвiдуваI{ня учI{ями закj]адiв освiт,и.

4.2. Система електронного запису до зак.llадiв дошкi.llьноi освi,ги
<<сЕ,с-здо>

система е.rlектронногсl запрlсу до закладiв дошкiльноi освiти - Iie захишена
iнформачiйна сис,гема яI(а забезпечус прозорiсть зарахуваIjня до садкiв. Створено
персtl}tа-ltьtti кабiне,глt л.iIя ба,гькiв через якi вони можуть подати заявк), Ila

зарахування дитину до закладу дошкiльноТ освiти, зазItачит,и iнформачiю про

дLlтину, вказати пi.itьги, внести змiни до заявки у разi потребrt, отримати
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запрошення до садка, оформити у разi необхiдностi переведення ди,гини до iншlого

можливiсть вибору ба,гьками необмежегtоi кiлькостi закrIадiв освiти.

У кожного садка е свiй персональний кабiнет, в якому розмiщено iнформацiю
про нього. ГIо кожнiй групi с данi про вар,гiсть харчування, меню та iнша
статистична iнформацiя. Щiс електронний табель вiдвiдування дiтей i автоматичний
пiдрахlrнок кi.llькос,гi дiтей в групi щодня i в цiлому за мiсяць (рiп).Бiльше детальна
iнформацiя rrpo систему електронного запису до заклалiв дошкiльноТ освiти <СЕС-
ЗЛО) наведена у dodamryl ] ].

Насmупlti крокu: до систеN,{и електронного запI,Iсу до закладiв дошкi;rьноТ
освiти додаемо сf,атистичнi данi про зеклади дошкiлыlоТ освiти приватноТ форми
власностi.

4.3. Ресс,гр дir,ей мiс,га Кисва
[Iочинаючи з 201 8 року розпочато робот,у на створенням <Ресстру дiтей Micтa

Кисва> (дшi Реестр). Реестр е одним iз модулiв iнформацiйноТ системи
<Nlунiципальнрlй Ресстр>>, що вiдповiдно до розпорядження виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмitriстрацiТ) вiд 09.04.2020

року JЪ 5 В8 <l [ро введеllня в дослiлну еI(сплуатацiю iнфорплацiйно-

теJIекомунiкацiйноТ системи "VIунiципальний ре€стр) введено у дослi7дну
ексIIJlуа,гацiю.

Станом на 0|.09.2021 створено реестр учнiв закладiв загальноТ середньоТ

освiти до якого занесено данi про учнi mKi"lt Киева. Ресстр нада€ можливiсть
отримувати статистичну iнформацiю про кiлькiсть учнiв у розрiзi класiв, ЗЗСО,

районiв та MicTy вцiлому. Розробляеться модуль дJIя електронного зарахування

дir,ей до закладiв загальноI середньоТ освi,ги, викорис,говуючи вже cTBopeHi

персональнi KaбirreTlI батькiв.
Насmупнi крокu: створення ресстру дiтей шкiльного BiKy. У планах

об'еднання Bcix мiських peecT,piB у сдиний Ресстр <Щiти>.

Щетаrьна iнформаlдiя про <Реестр дi,гей MicTa Кисва> розмirценау dоdаmку l2.

4.4. Вiд <<OcBiTHboi кар,ги>> до iнформацiйно-аналiтичноi системи <<Карта

ocBiтHix потреб>> (КОП)

Управлiнськi рiшення Maloтb прийпда,гися на ocrroBi об'ективноТ iнформацii та
актуальних ланих, Тому з 2016 року розпочато робо,гу над <Освiтньою картою)).
<()свi,гrrя кар,|,а)) - t{e tзiдкри,га база даних системи освir,и MicT,a, що скJIада€ться з

електронI]их паспорr,iв зак;lаl,цiв ocBiTtl. Елект,роннi пасtIорти освiти перебувають у
вiдкритому аоступi.

Що електроЕIItого паспорту закладу входлIть iнфоршrацiя про адресу, тип
закладу; його piBeHb навчання; форму власностi; мову навчання та переrriк
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iноземнрtх мов, якi I]ивчають учili; KotITaKTHi телефони; еJIектронну адресу ,Ia

посилання I]a сайт закладу, статистична iнформацiя (потужнiсть будiвлi, кiлькiсть

учнiв тощо).
В окремому роздiлi кФiнансове забезпечення)) зазначенi кошти на

проведення капiтаJIьних peMoHTiB iз перелiкошt видiв робiт (упродовж ocTaHHix 4

polciB), iнформаrliя про прилбанi товари, кошти, rцо видiленi на фiнансування
закладу ,гоIIlо.

Наразi вiд <OcBiTrrboT карти) ми IIереходимо до iнформацiйно-аналiтичноТ

системи <Карта ocBiтHix потреб>. I_[ей iнс,грумеIrт дас змогу визначити технiчний
cTaI] будiве-lrь та окремих примiщень, piBeHb забезпеченостi обладнанням,
створення комфор,rнлtх i безпечних умов та вiдповiдно надасть можливiс,гь
об'сктивно й гtрозсlро IIлаIryвати Irроведення капiталыIрIх peMoHTiB, реконструкцiй,
будiвниur,ва закладiв освiти та черговiс,гь проведення робi,г, Наразi до карти
занесено понал ____ даних про заклади загальноТ середньоТ ocBiTlt та Тх примiщення.
Розпочато внесення даних по закладам доtпкiльноТ освiти. f{е,гальна iнформацiя про
iнформацiйrrо-аналiтичноТ с}Iстеми <Карта ocBiTHix потреб> (KOll) наведена у
drэdаmку l3.

5. Вuсновкu mа пропtlзuцii
Iнфорплацiйrti ,гехно.ltогiТ с невiд'смноrо части}Iою сучасного cBiTy, вони

значною Miporo визначають подаrIьший еконсltчtiчний та суспiltьний розвиток
людства. У цих умовах ревоJIюцiйних змirt вимагас й система <Освiти>. Наразi
якiсне викла/{ання дисциплiн не може здiйснюватися без використання засобiв i

можливостей, якi I-1адають комп'ютернi технологii та IHT,epHeT, Проте цифрова
,граriсформацiя с актуальною Ile JIипIе для освiтнього прOцесу, а й для управлiнськоТ
дiяльнос,гi в освiтнiй галузi,

Назрiла нагальI{а потреба в оновленнi, врегулюваннi та розробцi нормативно-
правовоТ базрт шодо стRореItня цифрового освiтнього простору як закладiв освiти,
так i сис,геNlIи освir,и вцiлому; забезпечення заклалiв освiти якiснрIм IIIвидкiснl.rпл

Itt,lерttе,гошr (с,гворсilllrl можJtивосr,i дJIя /1оступу до Iн,герне,гу коN,IIIIотерноТl,ехнiки

у кожному навчаjIьному кабiнеr,i/класi); оновлеtlня та поповнення комп'ютерноi
технiкрt в з?кJIе;Itlх ocBiTll вiдповiдно до визначених вимог (единих стандартiв) iз

застосуванI{ям формульного пiлходу до i] кiлькостi, забезпечення 1,часникiв
освiтtlього llроцесу еJ]ектронними освiтнiми ресурсами та створення умов лля
мож,ltиtзос,l,i ttостiйного ltiдвищеrtня квzuriфiкачiТ з iнформаtriйно-цифровоТ

компе,геItтtlос,гi педагоt,iчниN.{и працiвгlиками; улосконаJIення й завершеFIня роботлl
над створенI]ям iснуtочих iнформаriiйrrо-аналiтичних сl{с,геN,t

Потребус вирiшення наступнi rтитання:
/ ,забезлечення учнiв та вчрIтелiв сучасною комп'Iотерною технiкою; заклади

освiти - вiдповiдtrим обладнанням;
/ забе,зrIечення 100% закладiв освiти JIостуIIом до широкосмугового IHTepHeTy;
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fоdаmок I

Iнфорпrацiя llpo Ki.lIbKicTb y.rHiB закладiв заfальноТ середньоi освir,и

MicTa Кисва на 1 гаджеr,

станоN| rla 01.09.2021
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fоdаmок 2

Iнформацiя про кiлькiсr,ь комп'ютерноТ TexHiKlt

в закJIадах загальноТ середньоi освiти
сl,аном на 01.09.202l (за iнформацiсю РУО)

Кiлькiс,гь

I l i ^ | r",,"l""":",, 
,IexlliKlt 

|техlliки(Ilлаllulеги,
li| | 

аlва Jl((J | Ф)lIкlliоllуlочоi I TJJif;l::),:' k,омп'ютери,. i ,lоуrбукll). якillH
l | | I(oMIl. to l epllol i u*"",, Iloy,I,oyки)t якI | викорисl oByt() I ься

| | | ГеХIIiкlt (rIrl'.) 
| *oo,,a].n,u.n." вlIкоr,ltсlоRrюrь | /lLlя забеtllечеllllяi i l i-liЦi:I,i:т" 

-,];:.;H:,il,T. 
l,,Hii;,i:;;J"";il I l r освIгllь.,l.,

l l l l lrpoltccy (lll l,) ) poкl}r (ul,г,) 
l 

лlя,Iьнос l l

_-|

J]Jy I toJ /

___l
з6{6 | tlzz 1500

I

9, 
i 

a,, ltlпl'яllcl,KIlii 
L_ 

JJб' 
] 

lJ70 l б98 
i 'О2 i| _ _____L l __ ___i

l0, | ш*uчснкiвськltii | 321с i rrzз 85l i n, i l

l|'зO9зOlrз:
l | всього по fзсо и. KlliB 

i

L____ __-L__ __"j]:_'^"j" _]___ _____]__

85l l gli
I_l_____

12656 | 4206 
l
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Щоdаmок 3

Iнформаrдiя про кiлькiсть робочих мiсць вчит,елiв, якi оснащенi
комп' tотерIIою r,ехнiкою

в закладах загальноТ середньоi освiти станом на 01 .09.202|
(за даними РУО)

назва Ззсо

кiлькiсть
робочих пtiсць
вчителiв, якi

оснащенi
комп'ютерно
ю технiкою

шr,.)

го;lосiiвський

/{арllиrцький 2091

Щесtlяllський lз26

|о. f{lIilrpoBcbKllii
1500

l__,,
I

С)бо.rlоllський 11 10

Печерськrrй

915

1576

lб98

851

всього м. киiв

2,7

2,3

2'3

,r7

2,0

l,б

1,5

2,4

1,9

Ki"lIbKicтb
праlliвllикiв на

1 од.
KoMrr'ro,r,epHoi

техrriки
(планшети,

комIt'ютеl)и,
lrоуr,буки)

17

лъ
ltlrI

1. 959
2,0

2.
1,5

J.

5.

6.
б30

7. Ilо:li"rlьський

tl. свя,гоrпиrrський

9. Со,.lIом'яIlський

l0. LIIевченкiвський
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fоdаmок 4

Iнформацiя щодо використання у 202l роцi коштiв субвенцii з державного
бюджету мiсцевим бюджетам на заходи, спрямованi на боротьбу з гострою
респiраторною хворобоlо COYID-19, спричIIненою KopoнaBipycoM SARS-CoV-2, та
ii llаслiдками пiд час навчального процесу у закладах загальноi середньоi освiти в
частинi придбання ноу,l,букiв дJIя педагоr,iчних працiвникiв комунальних закладiв
загальноl' середньоi освi,ги для оргаIliзацii lIис,ганцiйного IIавчання

jtopoBopy,
пi/Iписаного
IrерсможIIсрt

____]

()picпToBlI
а

кi..lIькiс,гь
ноуr,букiв

Поr,о/lжеllllя
докумептаrцii
закупiвлi з

MiHicTepcTBo
м uифровоi

r,раlIсформац
ii Украi]ни

29.09.2021

29.09.2021

ПогоджеlIllя
про€кту

сума 
]

B(,l,(_Dгo l_
Райоll

Nь
з/п

Сума
/IсржавlIоfо

бю2ц;ке,гу

Сума
мiсцевоr-о
бюджету

I''tl;IociiBcbKи й l0 450,0

2 /dарtlлtlцькилi 10 000,0 7 000.0

t- ]

з04]

I

l з 495,0
I

I

| ,,,,,u
|--
| , uo,,,
l

т-
2 0з],5

г-
] .1 500,4

] -_---
l

i з 000.0

1 z пzs

4l
i_

270,4

],8

З trих

l 7 з l5,0 3 1з5.0 4l8 29.09.2021

з 000.0 4l5

з i81,5 505 21.09.2021

466

248 27,08.2021 +

27|

600 29,09.202.1

з70 29.09,202|

l l .08,202l



/lodamoK 5

Iнфорпrацiя про швидкiсть lliлключення ЗЗСО до мережi Iнтерне,г

станом на 01 "а9.202|

Швидкiс,l,ь пiдкlIlочення llo мережi Iн,гернет
Ki.rrbKicl,b ЗЗс()

вiд 10 ло з0 l "'119,о"

]ч':_lйлл
Райоll

Го;IосiiЪський
IIиI{ькии

19

IlrIIIськии
ilIповський

_!J_

_2
299



lоdаmок 6

Iнформацiя
про забезпечення 2-4 K;IaciB комп'ютерапrи/ноутбукапrи

cl,iltIoM ша 01 .09.202l

Район

кiлькiсть
класiв

кiлькiсть
класiв, що осналценi

ком п' юте ра ми/н оутбукам и

Всього
12"4

класiв)
2-х 3-х 4-х

Всього
(2-4 класiв)

2-х 3-х 4-х

голосiтвський 276 90 97 89 ?_76 90 97 89

даlнlчъкий 

]
flеснянсы<ий l

493

4з2

158

138

161

146

т74
t__
l 148

486 
i_____]

4з2

I57

138

160

L46

169

148

,Щнiпровський 4з2 143 151 1з8 4з2 143 151 138

оболонський 36в 119 L2t tzg з68 119 L21 128

Печерський L64 53 54 57 tC,4 5з 54 57

Подiльський 259 80 85 94 259 80 в5 94

Святошинський

Солом'янський

шевченкiвський

з96

335

275

130

106

8в

1з7

108

89

t29

121

98

з96

*] 11

275

130

101

88

1.з7

100

89

I29

110

98

всього 3430 1105 LL49 LL76 3399 1099 1140 1160

20



fоdаmок 7

Системи менеджменту освi,гньог0 процесу, що використову[оться для
ведення (<еJIектронного класного журналу>> в 1-4 класах ЗЗСО MicTa Киева

у 202112022 навчальному рочi

21

Сисr,ема менеджмеllr,у освiгllього процесу

li-
schools

Поdi-,tьськuй .]]
]

| Свяmошultt,ькttil 4З

шевчеttкiвськu[l
всього

1_ _]___L___lt iz| z.l_-i--]



Ittформацiя про веlення облtiку прuсуmносmi учнiв на урокох

IIерелiк ЗЗСО, якi зatIoBlIlrllrI вiдвiдування в ЕКЖ
c,l,alloM на 19.1 1.2021

30 86"/, м85, лЬ]50, NЬ] 10, м37, NЬ273, М211, м227, Nр33,

к Б uрв itt о к >, к С., t аву пt ct >, к Р o.,ll ацtка ll, rYp I б 5,,Мр8 7,

J'\,lЬl з0, Np220, J\Г9269, л1992, JY!1], N923б, .Nbl Вб, "Nb] 5 ],

hр]OВ, NI79, м59, NЬ]5, J{pl32, N93б,,\tpl22,,IЦI
л99, I]JI .N_ь7

- --+------jб 2() 56'/,

ф

(,
(Y]

\о

I

]ё!
о!
n

J
o{l

ХосýЕ
лЕхь
мхмс
FE

F

lоdаmок 8

Nsб2, Nрlб(),,Ys2б],,Мр271, Np331, Nрб2, J\Грl I3, м]27,
J\r!!29б, "Mpl0, Ns255, "ry9302, NЬ3l1, NЬ290, Лi267,,

С кан d ut t ав с ька l i,ttt t аз i я, "М9 2 б б, JVp 3 0 9, J\rB 3 3

75оl, Jlrd 0 1, Np 3 1 3, LYр 3 9, <.I I i с ocl i d зв i н о ч Ktt ll, lф2 3 8, Jl|р 2 3,

м 2 7 5, "Nb2 7 б, N9 1 9 0, .Мр 3 0 В, " Kui'Bc, bKi Kalu lllal l ч ",

"\t!117, .Мр2б1, )lb2l\, NЬ2 ]2, Jx|pl92, л|9202, J\,lb2IB,

Np 1 1 9, Np1 89, к Вiкпlорiя>, М2В2, Nр27б, KflecttяttKct>l,

"Мр320, M32l, М207, Jф2lВ, кМрiяtl, Ns3Oб, ]lts307,

"ryЬ293, .Мр291, M25l, .ivs270, ]V9259

< / t o.,lt i t t а t t ttl ct >, к С' п t p.y.tt о l l о к D, к II { ас, t t t я >, 
"^lb 

2 0 9,

"NЬlб7, JУаI7б, J\Г9]В3, Np30, Np]03, N9l1б, ]Vpl81,

,Ур221, лlЬ228, JY!1 ], J\/Ьl2б, N9l28, NЬl5В, ]VЬlВ0,

JUpl82, "Ypl95, N9201, "М925В, NЬ], лk|2, J\rgбб, ЛЬ81,

лlЬ99, IЦI NЬlВ, лtр]25, ЛЬ231, лЬ2lб, лЬ2б5, NЬ120,

,Уs129, м]37, jYb]J8, 
^ф/8В, 

Лs3l, N9327, м9В, ПII
]\r9]1, ШI м2б

33"^ -ур 27 бц о о а, tЙ;; л|rТ. |, N, I 1, N, 2 I 0, Nф s 5 л, п 0,

М29, Np20,.Nb252, NЬз2б, мВ, л|99, .|уЬ25б

'л|rИ, 
Jurl3з, NriE Mпl,ryrl г:-, lurTg

-----+48

U

l_

голtосiiвськut7

/|арпuцькuй

/tеutяltськtlй

f нiпровськuй

Печерськчй Nь80,

поdiлtьськuй

ё*.о*iru*i,

"п{р213, JY931, .N!l2J, лЬl0, NЬб, N9111

, )kl9б, м251, М]40, N9317, ]VЬ230,

к ]ttпte.lt>, м 1 3 1, lф10, .Мр l 51

Райоrl

35

зб

49 12 86оl,

обоltоttськuй 4з llla

22 7 32"l,

з2 б |9"l,

4з ll 26оh

22
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.-,
,u

r^ 19о^ "\Гр l 1-1, Nl5 2, к I}iOpcl\.1tc,eltttя,yl, По.ltimехltiчttttй l

цiLlей, кЗоlоmuй к!llочl,tю), ]Vsб9, ]V'pl2, J\{рб7

Шевченкiвськuй l З7 | 3i ] l00% | Nэ2а, кКuянrlчка>, Ns38, NЬl35, NpI39,

кГIiзнайко), NЬl02, n&jj, м58, N!219, м95,

i ] l лl,z 99, Nal5-1, м18, лlь]72, J\ь2з, ]tli л!20, IцI
] . l l .\1,,Y .л&J/, .\&-J, .\s91 , N!!9-, .wl(J6._\?1J8, ,Nbt55,
l

2з



Щоdаmок 9

Ск"цад комплексу (електронна вчительська>:
о Iнтерактивна паFIель LG 65TR3BIr-B;
о vlобiльttий стенд для панелi;

о Скринi д;rя зберiгання certwood;
о MiHi IlK 2Е HyperComplex (2Е-2720);
о I]ифрова документ-камера Epson ELPD;
о Багато-функцiональний прис,грiйНР LaserJet Рго;

о Точка досl-упу Wi-Fi Forlinet irortiAP-22l Е у комплектi з крiпленням АР-
220-N4NT-WlW N4t Basic White Kit (JW047A) та РоЕ-iнжектор 2Е Powerlink
PSE8t] l G (2E-PSE80 1 G);

о Електроrrнi освi,гr-ri ресурси (сrrечiа.чiзоване програмне забезпечення)
Microsoti ОГfiсе 365 АЗ fоr faculty (А..\А-70480);

о Електроннi ocBiTHi ресурси (спечiалiзоване програмне забезпечення)
N4inecrall: Education Edition (реr tiser) (ААА-43680).

24



Доdаmок I0

Iнформацiя про заклади загальноi середньоi освiти м. Кисва - осередки

дистаццiйного навчання

/{арнлrцький

I стчпеня
Сгrецiалiзована школа

Jю 322 з поглtrбленим виI]ченням анг.пiйськоТ

Спецiалiзована школа
I-III ступенiв J\Ъ 250 з поглибленим вивченням

!нiпровський

l

Кошr унал о,, йй r.-".iТ;'Jllli;li, -' I t на ) шlкола I I J П -l

Гiмназiя JYq 136

I-Iавчальгlо-виховний комп.тtекс J\_q l4l (оРТ>

iнформацiйних технологiйr J\Ф 79 ГIечерс,ького

-l _-B"uipi" 
О*ЙrО ur*nu

Загальноосв i тн i й навч aJl ьн ий закла7ц <<LLlкола
]

eKcTepHiB> м. Киева
l

святошl.rнський шляхом присднання до закладу загаJIьноТ середньоТ
освiти Nb 55

1з Солопл'янський JIiцей J\Ъ 144 iM. Г. Ващенка

I4 lllевченкiвський i
Заклад загальноТ середньоТ освi,ги ЛГ,] 91 ТТIевченкiвського

рqц9цул!s_|е_Ццgцq

I-г--

l ЛЪ Район | Заклад загальноi середньоТ освiти
_lllil |

l|ц 
|

t- -т--- .l
l Гоltосiтвський lлi

I
2

iцей гIодатковоТ та реклаNtноТ справи J\Гs21 MicTa Киева

Спецiалiзована школа I-III cTyrreHiB з поглибленип,t
вивченням англiйськоi мови Jю 44 MicTa Кисва

КиТвська iнженерна гiмназiя

/{еснянський

/{еснянський

/{еснянський

!нiпровський

Гiмназiя ]ф 257 <Синьоозерна))
I Iодiльського району м. Кисва

ш

]
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l

оболонсlький

IIечерський

llодi.lrьський



fоdапоок l l

Система електроIIного запису до закладiв дошкiльноi освiти (СЕС-ЗДО)
Вимоги до технiчноТ складовсrТ системи <СЕЗ ЗЩО>:

- зрозумiлий алгоритм дiй для батькiв пiд час реестрацii;
- можливiсть вибору батьками необмеженоi кiлькостi закладiв освiти;
- L]несення змiн у заявку при потребi;

- rri.ц,r,верllженI{я гliльг Ija зарахуванI{я у ди,гячi садки поза чергою;

- захиtценiсть iнформачiТ вiд стороннього втручання ToIlIo.

Завдання, поста.вленi перед Системою управлiнцями ви},{агали спiльного
опрацювання кожного кроку дili сгriльно з педагогами закладiв дошкiльноТ освiти,
батькiвськокl громадоIо, спецiа;riстами з IТ-технологiй. Тому до розробки
,гехлtiчного завда[tня Системи активно лоJIучиJlися чJIенлt l-ромадськоТ органiзацiТ
<Батьки SOS), керiвники закладiв дошкiльtлоi освiти, спецiатiсти управлiнь освiти.

Сьогоднi в нiй максимально BpaxoBaнi законодавчi вимоги та потреби
користувачiв Системи, а основним принципом iT роботи е максимум можливостей
та уваги до потреб кожного користувача.

Перrrrим кроком впровадження нових технiчних пtож;tивостей стала

I]еререес,грацiя :]аявок користувачiв Системlа зi створенням оссlбистих кабiнетiв.
I]ей ск"тtаднилi llроцес на/{ав пцожлtrвiсть визнаLlити ttoB,t,opHicTb записiв

пс|IIере/IньоТ програми, гIоN,Iилковi :Jаявки, що суl"г€во впJiинуJIо на зменшення черги

до садкiв (з 14,5 тис у 20lб роrдi -дцо 1lтис у 20|7 рошi).
Визначним кроком у навiгацii по Системi стала розробка покроковоТ iнструкцiТ

дltя ба,гькiв r,a користувачiв, llillг,oToBKa вiдповiдей Ira найпоrпиренiшi запитання,

якi розмiщеr-ri зараз FIа оI{оl}ленiй головнiй сторiнцi системи <СЕЗ ЗДО>.

Важ.тtивим також стало внесення в Систему Bcix категорiлi пiльг на

першочерI,ове зарахування дiтей у дитячий садок i можливiсть Тх пiлтвердження.
На вимогу громади, рiшенням КиТвськоТ MicbKoT ради були BcTaHoBJIeHi додатковi,
до визначенрIх законодавством Украiни пiльги для дiтей, братиrt/сестричка, якi вже

вI4ховуrоться у /{итсадку, для лiтей. батьки яких с працiвникаIии обраного закладу

дошкiльrlоТ освiти, та лля дiтей, якi знахс)дяться у peecTpi територiальноТ гроN,{ади

MicTa Киева.

Увесь час функцiонування Системи пiдтвердження пiльг вiдбувалося

уповноваженI4ми особами в упрзвлiннi освiти районних в MicTi Киевi державних
алмiнiстрацiй, у очilому режlамi, За умови карантинних обмежень запроваджено
систем)/ eJIeKTpoHHoI,o опраI{юваI{ня скан-когliй докумен,гiв. Щепар,гамент
iнформаrIiйIrих техttологiй наразi працюс над посднаrIняN4 в сдину мережу ycix
данрtх сJIектронних peccTpiB пiльговикiв та сI.Iс,tеми електронного запису (СЕЗ
ЗДО), що надасть }ложливiсть повнiс,гrо автоN,Iатизувати процедуру rriдтвердження

пlлы,на першочерго}]е зарахуванI]я дрIти[II{ в садочок.
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Сьогодrri система еJIектронного запис)/ (СЕЗ ЗДО)) - це масив iнформацiТ для
батькiв, керiвникiв, працiвникiв управлiнь освiти районних в MicTi Крrсвiдержавних

адмiнiстрацiй, ЩепартамеIIту освiти i науки про мережу дошкiльноi освiти столицi,

оскiльки с мож-цивiсть ознайомитися iз ак,гуальною статистичною iнформацiсю про

зага"цьну чергу, кiлькiсть дiтей - вI]хованцiв ЗЛО, наявнiсть вiльних мiсць, кiлькiсть

дi,гей гIi-llьгоtзих ка,геI,tlрiйтощо.

На веб-сторiнцi комун€uIьних садкiв можна дiзнатися про умови Тх

функцiонування, кiлtькiс,гь груп та iх BiKoBy перiодизацiю, Ki"lrbKicTb мiсць у групi та
вiльних Micr{b. TaKorK в iнфорлrацiТ про кожну групу с данi про BapTicTb харчування

дитLlни. Запровад,)кено електронниЙ табель вiдвiдування дiтеЙ i автомати.tний
rriдрахунок кiлькост,i дiтей в групi щодня i в цiлоrчrу за мiсяць (piK).

Одночасно в системi створю€ться iнформацiйний блок про приватнi заклали

l{оtпкiльноТ ос:вiти, якi подали заявку на отримання компенсацiТ вар,гостi ocBiTHboT

послуги за перебуваI{ня дi,гей-киян у розмiрi базового фiнаFIсового нормативу
бюд{жеr,ноТ забезгrечеtlостi.

Т'обто, створена жива система, яка постiйно розвива€ться та змiнюсться
вiдповiдr{о до потреб та вимог мешканцiв Киева.

С,гатис,гичrri даlлi Системи вiдображають актуальний стан на час зрiзу даних
IIоказника.

УлосконаJIеFIня функцiогlалу системи електронного запису дiтей до
комунальних заклалiв дошкiльноТ освiти територiальноТ Iромади MicTa Кисва (СЕЗ-
ЗДО> тривас:

- пiс.ltя заверпlення формування окремого блоку

дошtкi-ltt,trоТ сlсвiти можlIа буд. отримати iнформаrцiю
киян, якi в них навчаIOться, та про кошти, видiленi
комtIенсацiю такоi ocBiTHboT послуги;
в електронному табелi вiдвiдування комунальних ЗДО Системи будуть
проволи,гися розрахунки батькiвськоi плати за харчуваIIня дитини в садку;

У цьому porli вперше пройде апробацiю стRорена rцорiчна статистична
зtзi,I,нос,гь заклалiв дсrшrкi;rьноТ освi,ги з використанням даних Системи (СЕЗ
ЗllОr, за Формrою .]t[sBS-K у розрiзi кожного закладу, району та MicTa в

цiлrому. що надасть можливiсть отримати достовiрнi данi про кiлькiсть
дiтей в ЗlJО, кiлькiсть майбутнiх учнiв перших к.шасiв, кiлькiсть працiвникiв

у ЗДО i наявнi BaKaHciT тошдо;

З [Iас'гупного року плану€ться розширити можливостi веб-сторiнок закладiв
дошкiльноI освi,ги, на/IавIпи керiвникап,t право вIIосити актуальну
iнформаrдiю, фото, розробляти eкcкypciT у 3-D вимiрi rro садку, розмirцувати
lцоденне MeHIo, проводити онлайн-запис громадян на прийом, надавати
консультацiТ батькам,
'1'акиt"t cepBic розlширит,ь iнфорvrаrдiйну складову системI4 ,га ii доступнiсть

приватrIих закладiв
про кiлькiсть дiтей-
з бюджету MicTa на

дJlя r,ромадi.r.
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fоdаrпок I2

l'есс,гр)
Ресстр ttере;дба,lас розробку rriдмо.цулей:

r кДiти rпкiльного BiKy>;

о <IIозаtпкiльнаосвiта>>.

KpiM того, передбачасться :

"/ розробити аjIгорI,Iтм пошуку дитини;
/ забе.лlеt{ити ав,гоматичне форм)/вання звiтностi псr доступнипл наборам

даних;
/ органiзувати взасмодiю

<!ержавна iнформацiйна
продуктами N4i HicTepcTBa

УкраТrrи.

з iнформацiйно-телекомунiкацiйною системою
с}{стема освiти>> та iншrими програмними

освiти i науки Украiни та MiHicTepcTBa юстицiТ

Ме'га створення реестру: забезпечення органiв управлiнrrя освiтою
актуальною irlфорплаrliсю про закJIади освiти, Тх crT iBpoбiTHtlKiB, учнiв та
ВиХованLIiв, впоря/-IкуванFIя облiку та обробки iнформацiТ про дiтей шкiльноl,о BiKy,
ВклIоча}очtl лi,геЙ, якi не охопленi ,Jаtsчання}л у закJIадах загаJtьноi сере/{ньоТ ocBiTlr,
вдосконалення системl{ ведення докуменr,ацii та зменшенЕlя паперових
iнформацiйних ltо,гокiв.

ГIрацrоrtlчи rrад стl]оренням пiдмодуля <Щiти шкiльнсrго BiKy> заклади
загальноi середньоТ освiти вже оцифрували iнформаrдiю про y.tHiB, що наявна в

ШКОЛаХ. Сформсlванi бази даних учнiв дозволяю,гь розподiляти учнiв по класах
закладiв загальноТ середньоi ocBiTll, переводити Тх у наступний клас пiсля
ПРИР'IняТтя вiДrrовiдного рiшення педагогiчною радою, зарахувати та вiдрахувати

Учнiв зi шlкоJ]и. Фак,гично - створено облiк учrriв закладiв загальноТ середньоТ
освi,ти r,a пiлгоr,овJlеI]о базу для загIровадженI{я електроI{FIогo у.ttлiвсt,кого квитка.

У ходi пiдго,rовки до вrIровадження електронного учнiвського квитка
сТВорено фуrrкцii в особистому кабiнетi киян}Iна: (додатI,I фотографiю дитини)) та
((заN4овитлr учHiвськиti квиток>.

У сiчrri 2020 року ),чI{i З5 пiлотних закладiв освiти отримаJII.I елект,роннi

учнiвськi кI]итки, шi<l надаJIо право бе:зкоштовного проТзл1, в мунitttлпальном),
тpalicпopтi.

НаСтУпний крок - це стRоренн.ч та постiйне оно}J.rIення реестру даItих tlpo
дiтей шкiльного BiKy. якi проживають чIл перебуваю,гь в межах вiдповiдноТ
адмiнiстратLrвно-територiальноI одиницi (раiлону) на вико}{ання постаноtsи
Кабiнету 1\4iнiс,грiв YKpaTHlr }l9 б84 кПро встаноRjlеi]ня ГIорядку, ведення облiку
лiтей ttiKi.ilt,ttoi,o BiKy ,га 

учгriв>>, /{.lrя ll,bol,o t,tередба.Iас,гься забезпечиrи iнтеграцiю
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Ресстру тери,горiаlIьноТ громади MicTa Кисва та IVIунiципального Реестру з

кРесстром дiтей пдiста Киевa>

Створеrtriя еJIек,гронного ре€стру дiтелi rпкi-гlьного BiKy MicTa Кисва дозволить
як проI,Irозувати L"l вчасно створювати потрiбну кiлькiсть мiсць у закладах i
rпкiльноТ освir,и сто.liиtli, так i виявлятлt дiт,ей, якi не охопленi навчанням та
своечасно вживати захоliiв llo захисту Тх прав на здобуття повноТ загальноТ
серелньоi.

Серед наступних cepBiciB це автоматизований розподiл територiй
обс;lуговуваI{ня за закладами загальноi середньоТ освiти та зарахування учнiв до
шtкiл за Mictleпl пожива}Iня.

Таким чином формуrочи паспорт дитини при зарахуваннi до закладу

дошкiльноi ocBiTpt MicTa Киева та забезгtечуючи гrерехiд iнформацiТ вiд допrкiлыtоТ
до загальноТ середньоТ освiти, ми зможемо створити единий цифровий освiтнiй
прос'гiр дiтей MicT,a Киева зi зручr-rиьrи функцiями д.ця бат,ькiв шlодо зарахування
дi,геli до садо,tкiв ,га шlкi;t, запису до гурткiв, закладiв rtозашкiльноТ освir,и,
замоl]лснняN{ у.ttliвських квиl,кiв, опJIати харчування тощо та iнформачiйно-
ана;riтичною базокr для освiтян i управлiнцiв.

Iнтеграцiя {Vlодулq <Реестр дiтей MicTa Киева>> з держаними ресурсами
VIiнiстерства освiти i науки YKpaTHll та IVliHicTepcTRa rос,гицiТ Украiни надасть
мож;rивiсть зводити данi на Bcix рiвнях управлit,tня, отримувати достовiрну
оIIера,гивlrу iнфорп,tаtцitо з мiнiмzuIьIIими затра,[ами JIюдських ,га часових pecypciB.
А вiдтак - свосчасно гtриймати уI]равлiнськi рiпrення. як на плiсцевому piBHi, так i на

державному,
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fоdаmок 13

I нфо рма цiй но-а на.ili,ги чна система (КАРТА ОС BITHIX ПОТРЕБ>
)tиттевl.rй цикл системи починасться iз збору iнформацiТ. На цьому етапi

основним заRданням с накопичення iнформацiТ про заклади освiти, а саме щодо
технiчног,о cTaнy булiвель та примilцень, а також Тх матерiально-технiчного
забезпечеtlня. lля l{bol,o розробrrяIо,гься анкети з вiдповiдними IIитаннями та

направляIоl,ься вi/lrrовiдаJlьним дJIя заIIовнеIlня. Корисr,уючtlсь wеЬ-браузером
iнформаrliя перiолI,Iчно (за наявностi змiн у ,гехнiчIrому cTaHi або матерiальrlо-
технiчноплу забезпечеrrнi) вноситься в IAC (КАРТА OCBITHIX ПОТРЕБ). З цього
моменту почина€ться другий етап житт€вого циклу функцiонування системи -
обробка та збереження iнформацiТ.

На другому етапi забезпечусться збереження, цiлiснiсть та унiфiкованiсть
зiбраноТ iнформаItiТ в базi даних, яка розмiщуеться на серверах КиТвськоТ MicbKoT

державtIоТ алмiнiс,грацiТ. Масив iнформаrдiТ с вiдкритим та можJIIIвим для iнтеграцii
,га користування iнt_tt1,Iп,tи мiськими системами та сервiсами,

Тре,гiй еl,ап - обрахуrrки, iнтерпретацiя ,га 
репрезеrtтацiя зiбраноТ irrформацiТ

вiдповiдно до гrо,r,реб користувача, Ще може бут,и рейтиrlг знrэrпеностi дахiв,
забезпсчеttос,гi комJI'Iотеi]ною r,ехнiкою, обсягiв фiнансування закJIал}, у розрiзi
пticTa, абrэ гtо кожноN,Iу району окремо та iншi ана-пi,глл.tнi :lвiти та порiвняння, За

допоN,{ог,сlItl wеЬ-браузера можлI.{во IIереглянути картку, яка мiстить повну
iнфорп,rацirо про закла/] освi,lи, дiзнатись його рейтинг прiорlлтизацiТ за

вiдповiднIлми напряN4ами робiт та забезгtечення, порiвняти з irrrпрtми закладами
освiти.

Система створю€ться для використання балансоутримуtsачем, головним

розпорядiIиком бt<l/lхсеr,ttрlх кошt,t,iв ,га органом. tцо здiйсttюе розвиток мережi
закладiв осlзi,ги та захо/Iи з управлiнtlя IIими, з метою пiлвищення ефективt-lостi

вLrкористаIiня бrоджетних коштiв, запобiгання передчасному зношенню майна та
збалансоваFIого забезпечеFIня матерiа-пьно-технiчниN,II4 засобапди, а також створення
нових та реорl,аrriзаriiТ iснуючих зак-llадiв. L{e дlозволи,гь IIрозоро лля Bcix та за
единим1.I IIраRилами tsикоrIувати своТ функцiТ BciM с),б'ск,гам задiяним у сферi
ocBiTl.t.

Основнl.tми принцигIаN,IлI с об'сктивнiсть, ефек,гивнiсть та вiлirовiдальнiсть.
агКеРУIОЧИСЬ ТаКИN,IИ ПРИНЦИПаN,IИ За ДОПО]\,1ОГОЮ СУЧаСНИХ lНФОРN,IаЦIИНРIХ ТеХНОЛОГlй

та сдиних встановJIених правLlл для Bcix мож.пиво об'сктивно та своечасно
t]изначати черговiсть виконаIлня робiт, щtl в свою чергу ласть з\Iогу запобiгти
збi.llьIllеttня виl,ра,г у майrбутIIьоN,Iу. TaKi illструменти пiдвиiцують контроль якостi
1'а довговiчнос,гi виi(онан}lх ремонтних робir,,, а це комфсlрт здсlбувача ocBiTHix
ilос.пуг. KpiM того, ефек,гивнiсть та збалансованiсть у процесi забезпечення закладiв
освir,и матерiально-тсхнiчниN{и засобалци досягасться 1,акож за допомогою IAC
(KAP'I'A OCI]IТHIX IiО'ГРЕБ). I] cBolo чергу, достатнс пrатерiально-технiчне
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забезIIе.{енtIя закIJад(iв ocBiTI{ стr{Nt)/-lrюс пiдврI[lення середнього показника якостi

освiти MicTa в цiлому.
Серед переваг створення IAC (КАРТА OCBITHIX ПО'ГРЕБ> шtожна видiлит,и

наступнi:

доступtriсть * iнформацiя буде доступна yciM учасникам процесу одночасно та
неуперед}кено;

цiлiснiсть - гарантус сдиний формат формування та сприйнят,гя iнформашiТ;

I{есуIIеречllиrзiсr,ь - llос,гуп до irlформаrtii здiйснюватиметься в однiй повноцiннiй
cllc,t,eпl i;

вiдкриr:iсть - Iширокий спектр можливостеI"t для налаlrlтування звiтiв i демсlнстрацiТ

резуJIы,атiв, як управrriнцям так i корисr,уваI]ам;

швидкiсr,ь за рахунок застос),ва}Iня автоматI.iзованрIх методiв накOпичення
перви[IноТ iнформацiТ зменшиться час пошуку i аrrа;riзу iнформачiТ;

iнфорrиативнiсть i гlростота * система нацiлена як на ексIlертного користувача-

управ"тriнця, так i на пересiчного гро]\,IаляlIина -- небайдужог,сl здобуваrIа ocBiTHix
послуI,;

контроль ,га якiсть * досягасться системним та швидким обмiном iнформацiсю.
I-{a pircyHKy 1 вiдображено процес збору, збереження та обробки iнформацiТ,

[IJIан)/ванIIя та I]иконання пJIаI{v, )Itиттсвиt]t цлtкл починасться з технirtного cTalry та

рiвня мат,ерiа.ltьtlо-,гсхttiчного забезпечеrtня заклалу, освiти та завершу€ться

динамiкою Тх змitt, якщо така вiдбулась в наслiлок виконання IuIану робiт т,а

вiдповiдrIсlго забезгtе,tення. На пiлс,гавi BHeceHoi' iнформацiТ систеN{а формус
гlрiорите,гнiсть зак:lадiв, у яких с по,греба у виконаннi робi,г, що дозволяс виtsажено
та I]еупереджеi{о приймат,lr управлiнськi рiшення.

/Щ

PucyltoK I. ЖummcBttii LlLtKli ф1ltкцiоttуlваltltя cucmevLl mа прuttttяпllпя piulettb.

Ск.lrадовi системи е RзасN.{озаJIежIIимl,t мiж собою та створюIоться параJIельно"
}la рисуrrку 2 вiдображенi осttоtзнi складовi, якi форм)/ють систему та об'сднуюl,ь
паралепьrri процссll у сдинLIЙ цirriсниr"r продyкт __ ir-rформацiЙно-аналiтlлчну систеN.{у
((кАР'ГА OCBl'l'[IIX llо]'РЕБ)).
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PucyttoK 2. Склаdовi сuсmемч.

Враховуючи розмiри MicTa 1а темпи життя у сучасному Micbкoмy середовищi
повна зупинка проrдесiв та перезавантаження ix на новий лад с неможливим, тому

розробка та вIIровадження IAC (КАРТА OCBITHIX tIОТРЕБ> здiйснюсться
поступово iз стовiдсотковоIо гараIl,гiсrо збережеltня ocBiTHbo1,o процесу,

Розробка скJlадових системи потребуе максимальноТ деталiзацiТ та

неодноразоtsого тес,I,уванI{я в реаJIьному житгi, щоб с,гворений продукт бу"
tIристосований ло IIрак,гичного використаI]ня. Система не може бу,rи завершена,
BoI{a завжди оItовJllоеться, адаптуеться та розtпирю€ться вiдповiдно llo потреб
корис,гувачiв та закладiв освiти. На рисунку З вiлображенi складовi сис,геми, якi

розташованi вiдповiдrrо до кожного етапу життевого llиклу системи, а блоки з ((три

крапкою)) призначенi для складових, якi можуть бути запропонованi
користувачами дJIя вIIровадження в rrporдeci розробки,га корисlуванIlя системою.
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За результатами проведеноТ роботи N{ожна зробити висновок, tцо сформованi

принципи tsиправдоIrують очiкування i лають змогу отримати достУП До шиРОКоГо

спектру аналiтичноТ iнформацii, яка допомагас у прийняттi ефективних рiп_rень.

Весь функцiонал IAC (КАРТА OCBII'HIX ПОТРЕБ)) почне працювати пiсля

наповtlення iнформаl_цiсю з Bcix анкет опитування закладiв освiти та завершення

розробки необхi/lного lIрограмного забезпеченttя, яке дасть змогу системно

збирати ,га ана.пiзувати ланi для подаJIьtшого Тх використання.
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