
Шановні друзі! 

Представляємо вам платформу e-Schools (https://e-schools.info/) 

Більше 3500 закладів освіти, які зареєструвались на порталі  

https://e-schools.info, отримали платформу для створення багатофункціонального 

сайту, що підтримує сервіси електронних журналів і щоденників, файловий 

архів, фотогалерею та багато іншого. 

 

У електронному щоденнику зберігаються теми занять та домашні 

завдання. Для учнів на сайті – on-line доступ до матеріалів, розміщених вчителем, 

можливість взаємодіяти через мережу для організації колективної проектної 

діяльності, отримувати навички роботи в команді. 

Батьки отримують всю потрібну інформацію про успіхи в навчанні їх 

дитини, можуть бачити видані дітям домашні завдання і контролювати їх 

виконання, мають можливість поспілкуватись з педагогами та адміністрацією 

особисто або на форумі, провести віртуальні батьківські збори. Організація 

зворотного зв'язку між закладами освіти та батьками позитивно впливає на 

успішність школярів та відвідування ними занять. 

Педагоги можуть використовувати сучасні технології організації 

освітнього процесу та засоби мережевої комунікації з учнями, їх батьками, та 

адміністрацією закладу освіти. Кожний класний керівник на сторінці свого класу 

на сайті закладу освіти може розміщувати новини про якісь події, світлини з 

проведених заходів, організовувати обговорення певних тем з учнями та їх 

батьками. Поточна та підсумкова успішність і відвідуваність фіксується 

вчителем в електронному журналі. На підставі виставлених вчителями оцінок 

доступні аналіз успішності в різних розрізах та формування звітності. 

Зазначимо, що сервіси платформи «E-schools» у базовому варіанті 

(аналогічному по функціоналу паперовим журналам та щоденникам) надаються 

БЕЗКОШТОВНО! 

На час карантину для батьків БЕЗКОШТОВНО доступні функції 

розширеного пакету послуг електронного щоденника, серед яких можливість 

надсилання батьками особистих повідомлень в персональні поштові скриньки 

адміністрації та вчителів школи, можливість переглядати додатки до домашніх 

завдань у вигляді приєднаних вчителем файлів та багато іншого. 

Платформа e-Schools.info схвалена до використання Інститутом 

модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 

Організовано навчання педагогічних працівників прийомам роботи на 

платформі e-Schools.info за схваленою МОН України програмою «Електронне 

освітнє середовище закладу загальної середньої освіти» -  

Реєструйте ваш заклад освіти на платформі e-Schools https://e-schools.info/ 
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