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«Розробка та впровадження «Е-кабінету освітнього управлінця» 

 

Е-кабінет освітнього управлінця – це веб-сайт з набором модулів-

інструментів (блоків).  

Мета ресурсу – створення єдиної управлінської освітньої платформи 

Києва, що дозволить оптимізувати та спростити роботу освітньої системи 

столиці. 

Цільова аудиторія 

 Департамент освіти і науки міста Києва 

 управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 

 керівники та заступники керівників закладів  загальної середньої 

освіти 

Коротка характеристика 

Платформа будується таким чином, щоб кожна ланка освітнього 

менеджменту Києва отримала необхідний для роботи інструментарій.  

До прикладу, Департамент освіти і науки матиме можливості для 

оперативного аналізу роботи, інформування РУО та закладів освіти. Для 

районних управлінь створюється функціонал, метою якого є полегшення 

подання інформації щодо роботи району, додатковий інструментарій 

дозволить легко комунікувати із закладами освіти відповідного району. 

Директор школи матиме змогу отримувати оперативну та систематизовану 

інформацію, обмінюватись досвідом з колегами на профільній платформі, 

отримувати та надсилати робочі документи. У перспективі – увесь 

документообіг буде переведено до мережі. 

Головними завданнями при розробці платформи є:  

– розміщення необхідної для роботи освітнього управлінця 

інформації в одному місці (нормативна база, архів, актуальні звіти, освітня 

карта, моніторингові дослідження та тестування, результати ЗНО в розрізі 

школи, району, міста);  

– розробка окремого набору інструментарію для швидкого та 

зручного інформування, комунікації та обміну досвідом (система повідомлень 

та спільнот користувачів); 

– об’єднання інформації щодо відвідуваності навчальних закладів, 

розробка можливостей моніторингу цього показника у реальному часі. 

Загальна структура 

Е-кабінет освітнього управлінця має чітку та логічну структуру. 

Стартовою сторінкою сайту є блок авторизації. Всі школи, РУО та ДОН мають 

уніфіковані логіни та паролі. З метою запобігання перенавантаження 



інтерфейсу всіх користувачів розподіллено за декількома «ролями», кожна з 

яких має окремий інструментарій. Департамент освіти і науки має доступ до 

інформації з всього міста, РУО – свого району, школа – можливість 

комунікації з РУО та ДОН.  

Разом з тим, створюється система користувацьких груп. Першочергово, 

всі школи будуть приєднані до районів та матимуть змогу оперативно 

обмінюватись нагальною інформацією, проводити опитування, ділитись 

досвідом. 


