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Шановна пані Ірино!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради Ваш 

інформаційний запит - Електронні щоденники NZ.ua та Єдина школа від 

28.02.2021, зареєстрований за № 36 1II, розглянутий.

По першому питанню повідомляємо, що у рамках проекту «ІСУО. 
Інформаційна система управління освітою» (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 29.09.2015 р. № 986 «Про впровадження інформаційної 

системи управління освітою. «ІСУО»), яка працює в закладах загальної 

середньої освіти України, у 2020 році розроблена нова система електронних 

щоденників та журналів "Нові знання" www.nz.ua. Портал розроблений для 
усіх учасників освітнього процесу; учнів, їх батьків та педагогічних 

працівників, автоматично синхронізується з системою «ІСУО».

Використання даною системою для всіх учасників освітнього процесу 

відбувається безкоштовно.
У рамках Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017- 

2019 роки було заплановано фінансування та установка ліцензійної програми 

«ІСУО. Інформаційна система управління освітою» www.isuo.org у кожний 

заклад загальної середньої освіти, оновлення програмного забезпечення. У 

рамках Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 

роки заплановано фінансування оновлення наступних компонентів 
програми: «КУРС: Школа. Комплекс управління ресурсами ЗНЗ», «КУРС: 

Сайт Школа», «ІСУО. Інформаційна система управління освітою», порталу 
www.nz.ua, програмного комплексу «КУРС». Щодо фінансування

вищевказаних програм можна ознайомитися на вебсайті Одеської міської 

ради:
- Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 

роки розділ 3 "Інформатизація навчально-виховного процесу та 

управлінської діяльності освітньої галузі" за посиланням 

https://omr.gov.ua/ru/acts/co ипс і 1/96856/
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- Міська цільова програма розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 

роки, розділ 3 "Інформатизація освітнього процесу та управлінської 

діяльності освітньої галузі"

за посиланням https://omr. ц о у  . na/ru/acts/council/178090/

Підсумки реалізації програми опубліковані на вебсайті Одеської 
міської ради посиланням https://omr.a.ov.ua/ru/acts/council/l 80445/

За рахунок коштів місцевого бюджету було профінансовано 

"Впровадження інформаційної системи управління освітою у навчально- 
виховний процес та управлінськ) діяльність" за 2017-2019 роки - 656,1 тис. 

грн. , за 2020 рік - 198,4 тис. гри.

Стосовно другого питання повідомляємо, що система «Єдина школа» 
компанії «ТАТЛ Технолоджі» станом на лютий 2021 року не впроваджується 

у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси, але проходить апробацію безкоштовно на базі Одеської 

Марийської гімназії.

Відповідно до рекомендації! Міністерства освіти і науки України та 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації було 

запропоновано педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 

міста взяти участь у вебінарах за темою «Система «Єдина школа» - цифрові 
інструменти для формування освітнього середовища закладу освіти» з метою 

ознайомлення з системою «Єдина школа». Копія листа додається.
З питань галузі «Освіта» просимо звертатися за телефоном 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради (048) 725-35-93 або на

вебсайт департаменту: www.osvita-omr.aov.ua.
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Начальникам територіальних 

відділів освіти районів 
департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради

керівникам закладів загальної 

середньої освіти комунальної 
власності територіальної 

громади м. Одеси

,м ж  £*#  № о а я -г/ м і&г

на № __________ від ___________

Копія:

До департаменту освіти та науки Одеської міської ради надійшов лист від 

директора TOB «TATL Technology» від 08.02.2021 № 08/02-21/1 щодо проведення 

вебінару для закладів загальної середньої освіти міста за темою «Система «Єдина 

школа» - цифрові інструменти для формування освітнього середовища закладу 

освіти», (додаються).

Вебінар за темою «Система «Єдина школа» - цифрові інструменти для 

формування освітнього середовища закладу освіти», відбудеться 18.02.2021 о 15.00 

на платформі YouTube за посиланням: https://youtu.be/ t7zXGU17vQ.

Для участі у вищезазначеному вебінарі необхідно пройти реєстрацію до 

17.02.2021 (до 19.00) за посиланням: http://forms.gle/tjСeKxcnceZH8gHH8.

Більш детальну інформацію щодо системи «Єдина школа» можливо отримати 

за посиланням: https://eschool-ua.eom/#/qualification.

Просимо проінформувати усіх зацікавлених.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Ковальчук І.В. 
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