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Доводимо до відома лист ТОВ «Київська енергетична агенція» (додаток) 
щодо використання нового безкоштовного інтерактивного середовища 
e-Schools, що додається.

Управління освіти і науки облдержадміністрації пропонує закладам 
загальної середньої освіти, дошкільним закладам освіти проаналізувати 
вищезазначену пропозицію та розглянути можливості використання даного 
безкоштовного інтерактивного середовища для створення та розміщення 
офіційних веб-сайтів навчальних закладів.

Додаток: на Іарк.

Органам управління освітою 
районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів рад міст обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад
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Шановні колеги!

Користуючись нагодою, дозвольте висловити Вам нашу повагу і повідомити, 
що МОН України схвалено для використання програму навчального модуля 
«Електронне освітнє середовище закладу загальної середньої освіти» (протокол 
№ 4 від 18.06. 2018 р.).

Опрацювання модулю передбачає оволодіння технологіями та навичками 
роботи на платформі е-БсЬооІз.іпГо.

Більше 2000 навчальних закладів, що зареєструвались на порталі 
https://e-schools.info, отримали платформу для створення багатофункціонального 
сайту з майданчиком для комунікацій між вчителями, батьками та учнями, 
підтримку електронних журналів і щоденників, технічну підтримку користувачів.

Платформа е-8с1юоІ5.іпґо -  це нове інтерактивне середовище управління 
організацією навчання, інструмент розбудови Нової Української Школи!

Електронні журнали і щоденники використовують практично у всіх 
розвинених країнах світу. їх впровадження передбачено Концепцією розвитку 
електронного урядування в Україні (розпорядження КМ У.країни від 20 вересня
2017 р . №  6 4 9 - р ) .

Зазначимо, що всі ці сервіси на порталі https://e-schools.info надаються 
БЕЗКОШТОВНО!

Міністерство освіти та науки у листі № 1/11-7185 від 09 липня 2018 року 
рекомендує обговорити на серпневих конференціях педагогічних працівників у
2018 році питання інформатизації та комп'ютеризації освітнього процесу. 

Пропонуємо проінформувати педагогічних працівників Вашого регіону про
можливості використання платформи є- З сЬ о о іб .іп ґ о  в  освітньому процесі.

За попередньою домовленістю, можливо організовувати онлайн виступ наших 
представників перед педагогічними працівниками Вашого регіону з презентацією 
платформи та дистанційних тренінгів стосовно навчання роботі на платформі.

Контактна особа від ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АГЕНЦІЯ» - 
Безрученко Володимир Сергійович, bezruchenkovs@gmail.com,
тел. +38050-3-444-999, +38068-944-59-35

Сподіваємось на взаємовигідну співпрацю!
З повагою,

Директор
ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АГЕНЦІЯ» (підпис“|^^ ;;^А .О ;Д сц іісга

https://e-schools.info
https://e-schools.info
mailto:bezruchenkovs@gmail.com

