HUMAN ШКОЛА ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ
нове

Для управлінь освіти та закладів освіти

ПРО HUMAN
HUMAN Школа - українська освітня платформа
для закладів освіти, що об’єднує учасників
освітнього процесу в єдиному захищеному
середовищі. Система надає зручні інструменти
для електронного документообігу, оцінювання,
ведення дистанційного навчання та комунікації
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Закладів освіти
використовують
HUMAN для
організації 

навчання

Активованих
користувачів
платформи
HUMAN

Роки досвіду
роботи в
освітній сфері

Проведено
Всеукраїнсь
ких марафонів
на платформі
HUMAN

Проведено
вебінарів для
учасників
освітнього
процесу

Міст-партнерів
з цифровізації
освітнього
сектору

РОЛІ
Адміністратор

Викладач

Організовує внутрішні
процеси закладу, веде 

е-документообіг, бачить
статистику та аналізує
освітні дані

Викладає навчальний
матеріал, оцінює,
перевіряє завдання за
допомогою онлайнінструментів

Учень

Батьки

Бачить свої оцінки,
домашні завдання та
розклад. Має пряму
комунікацію з вчителем
щодо успішності

Мають доступ до динаміки
успішності та навчального
прогресу своєї дитини.
Можуть подавати офіційні
запити до вчителів

ФУНКЦІОНАЛ HUMAN

нове

ФУНКЦІОНАЛ
Е-документообіг

Онлайн-навчання

Комунікація

Аналітика

Функціонал системи
дозволяє зручну роботу з
документами: створення,
оцифрування, друк,
автоматизація, архівування

Перелік інструментів для
очного, змішаного та
дистанційного навчання,
що включає в себе уроки,
завдання, оцінювання

Платформа дозволяє
створити захищену
внутрішньошкільну
соцмережу для комунікації
вчителів, учнів та батьків

Завдяки централізації та
оцифровці освітніх даних
з’являються можливості
для виведення
статистичної аналітики

ДОКУМЕНТООБІГ
За допомогою електронного документообігу
в системі HUMAN заклад освіти може
оцифрувати, автоматизувати та архівувати
важливу шкільну документацію. Ведення едокументообігу здатне пришвидшити роботу з
документами та вивільнити час адміністраторів
закладу.

Електронний щоденник та журнал

Модерація оцінок

Профіль учня

Накази для учнів (17 типів)

Архів

Контактні дані учнів та батьків
нове

Накази для викладачів (2 типа)

Офіційні запити від батьків

Рішення педагогічної ради (5 типів)

Друк електронного журналу

Свідоцтво досягнень

НАВЧАННЯ
Онлайн-навчання на платформі здійснється
за допомогою широкого переліку інструментів,
які постійно вдосконалюється розробниками
платформи. Можливості для дистанційного
навчання охоплюють: проведення онлайнуроків, видачу домашніх завдань, оцінювання
та отримання зворотного зв’язку

Конструктор уроків

Тематичне планування

Виставлення оцінок

Відеоуроки (інтеграція ZOOM)

Розклад

Проведення контроль знань
нове

Видача, здача домашніх завдань

Створення (імпорт) тестів

Курси/Класи/Гуртки/Спільноти/ГПД

Прикріплення медіа-матеріалів

Зміст уроку
Відвідуваність уроків

КОМУНІКАЦІЯ
Комунікація на платформі можлива між усіма
учасниками освітнього процесу через
спеціалізовані інструменти. Внутрішньошкільна
соціальна мережа захищена від сторонніх осіб
та неприйнятного інформаційного контенту

Загальна стрічка (закладу та класу)

Планування подій та заходів

Рефлексія на пройдений матеріал

Офіційні оголошення

Нотифікації

Інформаційні посилання

Опитування

Чат між учнем та вчителем

Створення спільнот

Реакції та коментарі


Запити від батьків

нове

нове

Поширення медіаматеріалів

СТАТИСТИКА
Статистика дозволяє аналізувати освітні дані
та формувати візуалізовані графіки щодо
успішності учнів у закладі освіти. Аналітика
освітніх даних може допомогти керівникам
закладу приймати стратегічні рішення щодо
подальшого розвитку освітньої установи

Аналітика оцінок

Аналітика відвідуваності

Рефлексія на пройдений матеріал
нове

Динаміка успішності в графіках

Динаміка запізнень

Інформаційні посилання

Середній бал

Динаміка рефлексії

Створення спільнот

Коментарі 


Розподілення рефлексії

Поширення медіаматеріалів

МОЖЛИВОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

нове

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
Втрата доступу до документів закладу освіти,
персональних та навчальних даних учнів. Можливе
фізичне знищення/втрата документів
Потреба в оперативному доступі учнів та вчителів до
електронного журналу, звітності щодо успішності

ЗАПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ
Переведення шкільної звітності в електронний формат
на платформі HUMAN, що забезпечить неуразливість
документів та їхнє зберігання

РЕЗУЛЬТАТ
Отримання доступу до шкільної документації для
визначеного кола учасників освітнього процесу у будьякій точці України чи світу

Звернення від наших користувачів у березні 2022

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
Неможливість очного надання освітніх послуг у зв'язку з
порушенням стабільності роботи закладів освіти. Відсутність
єдиної системи для проведення дистанційного навчання
Паралізація навчання/викладання через евакуацію,
вимушене покидання регіону проживання
ЗАПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ
Впровадження системи HUMAN у закладах освіти та
підготовка до дистанційного навчання шляхом додавання
учнів та вчителів до системи
РЕЗУЛЬТАТ
Доступ до єдиної системи, що закриває всі потреби для
організації дистанційного навчання

БЕЗПЕЧНА КОМУНІКАЦІЯ
МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
Втрата стабільної комунікації та координації між адміністрацією

РЕЗУЛЬТАТ
Н

г

аявність єдиного та захищено о каналу комунікації зі

ю

закладу освіти, педагогами, учнями та батьками через

всіма учасниками освітнього процесу, до якого не ма

відсутність централізованих каналів зв'язку

досту

п

сторонні особи та у якому зберігаються всі дані та

переписки
Незахищена комунікація між учасниками освітнього
процесу через неспеціалізовані для цього месенджери
(Viber, Telegram, Facebook), що може потрапити до
сторонніх осіб

Порушення працездатності офіційних сайтів міської ради
та управління освіти (наприклад, в результаті кібератак) як наслідок, неможливість централізованого та

Килимник Оксана
Історія України, 7В

юстиції України у проведенні державної
реєстрації
Настанов?
Як співвідноситься
Актуальні
проблеми
екологічного
права
екологічне та санітарне законодавство
Урок
України?

своєчасного інформування батьків та вчителів про
новини/плани щодо освітньої сфери

ЗАПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ
Використання системи HUMAN як інструмент для
комунікацїі за допомогою такого функціоналу як: загальна
стрічка, чат, гуртки, поідії, опитування, оголошення

ть

Ганна Петрівна

18:37

Ганна Петрівна

18:37

Килимник Оксана

18:57

Чи є, на вашу думку, об’єктивна
необхідність у кодифікації санітарного
законодавства України? Якщо є, то в яких
обсягах і в якій формі?

Як успіхи?

Супер!

ПЕРЕМІЩЕННЯ УЧНІВ
МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
Щоденно все більше українських дітей стають вимушеними
біженцями та переселенцями як в Україні, так і за кордоном.
Діти змушені тимчасово змінювати школу аби продовжити
навчання, що зумовляє потребу у спеціалізованому
функціоналі для фіксування переміщення дітей та ведення
окремої шкільної звітності
ЗАПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ
Розробники системи HUMAN розробили функціонал з фіксації
переміщення учнів-переселенців
РЕЗУЛЬТАТ
Наявність функціоналу, що допомагає освітянам
взаємодіяти з учнями. Наприклад: окремий е-журнал,
збір статистичних даних про учнів-переселенців, статус
тимчасового учня в системі

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО HUMAN?

нове

РЕЄСТРАЦІЯ

1





Уповноважена особа заповнює Анкету
на приєднання до системи HUMAN, яку
можна знайти на сайті платформи

2

Менеджер платформи HUMAN
зв’язується з представником школи та
надсилає код приєднання для
реєстрації закладу освіти

3





Адміністратор школи створює та
налаштовує заклад освіти за
допомогою закріпленого менеджера

АНКЕТА

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Довідка для
адміністратора про
покрокове
підключення та
налаштування закладу

Відеоінструкції  
для адміністратора про
старт роботи в системі
HUMAN для
адміністраторів

Довідка для вчителів
з використання
функціоналу системи
HUMAN

Підвищення
кваліфікації для
вчителів на 12 годин з
опанування системи
HUMAN

Дякуємо за увагу

Корпоративнi комунiкацiï:

Відділ щодо роботи з клієнтами:

Сайт:

098 870 71 71 (telegram)


067 806 80 66


https://human.ua

kf@human.ua

044 344 06 50

sales@human.ua

