
 

 Про портал E-Schools.info 

E-schools.info – це зручний комплекс 

інформаційно-аналітичних та облікових  

інструментів для загальноосвітніх навчальних 

закладів України в рамках єдиного освітнього 

електронного ресурсу.  

 

 Електронні журнали 

В електронні журнали вчителі в два кліки 

можуть виставити оцінки і пропуски, написати 

до них зауваження, залишити коментарі до 

уроків (наприклад, «контрольна робота»), 

додати домашні завдання. 

По кожному предмету автоматично 

вираховується кількість пропусків і середня 

відмітка за семестр. 

Для батьків організована SMS-розсилка 

повідомлень про пропуски. 

 

 Електронні щоденники 

На підставі даних, внесених вчителями в 

журнали, для кожного учня формується його 

щоденник. В електронному шкільному 

щоденнику відображена вся інформація про 

успішність, що була внесена вчителями 

(оцінки, пропуски, коментарі, домашні 

завдання тощо), а також поведінка і 

зауваження за кожен тиждень. 

Батьки учня мають доступ до всіх даних 

тільки своєї дитини. 

 

 Сайт для школи 

Школа може розмістити свій сайт на 

окремому піддомені, який буде містити: 

 список адміністрації та вчителів; 

 новини та фотографії установи освіти і 

кожного класу; 

 файловий архів; 

 зворотній зв'язок; 

 додаткові сторінки; 

 іншу інформацію. 
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 Сучасне технічне обладнання 
Ми співпрацюємо з офіційними дистриб'юторами 

сучасного технічного обладнання для навчальних 

закладів 

 

 Комп’ютерні класи з «нульовими 

клієнтами»: 

 повноцінне робоче місце учня; 

 на 30% дешевше традиційного 

комп’ютерного класу; 

 на 95% менше енергоспоживання; 

 на 90% дешевше при обслуговуванні і 

оновленні. 

 

 Інтерактивні мультитач дисплеї: 

 великий інтерактивний екран 55-86 

дюймів; 

 дисплей з вбудованим ПК і аудіо 

колонками; 

 спеціальні навчальні додатки; 

 тривалий термін експлуатації 50000 

годин. 

 

 Інтерактивний навчальній комплекс 

(інтерактивна дошка+проектор+ПК): 

 інтерактивна дошка з підтримкою до 10 

одночасних дотиків керування; 
 програне забезпечення для створення 

уроків; 

 сучасний комп’ютер і яскравий 

проектор; 

 інструмент для групової роботи 

вчителя та учнів.  

 

 Інтерактивна система опитування: 

 інструмент для проведення 

бліцопитувань в класі; 

 швидкий спосіб розуміння чи засвоєння 

інформації учнями; 

 автоматичний збір статистики 

відповідей і збереження цієї інформації 

на ПК. 
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 Цифрові природничо-наукові 

лабораторії, GLOBISENS LABDISC 

Цифрова природничо-наукова лабораторія 

GLOBISNES LABDISC – це сучасна мобільна 

лабораторія, яка дозволяє проводити цікаві 

практичні вимірювання з багатьох наук.  

 

 GLOBISENS LABDISC GENSCI 

Це сучасна лабораторія для початкової 

школи, яка містить датчики:  

 тиску; 

 температури; 

 відносної вологості; 

 pH; 

 струму; 

 напруги;  

 відстані, GPS; 

 освітленості; 

  звуку. 

 

 GLOBISENS LABDISC BIOCHEM 

Це цифрова лабораторія з 

мультисенсорним реєстром даних для 

хімічних та біологічних експериментів 

Тематика лабораторних робіт: 

температура шкіри, частота пульсу до і після 

активності, потовиділення, процес 

фотосинтезу, зміна твердих, рідких і 

газоподібних фаз, pH тощо. 

 

 

 GLOBISENS LABDISC PHYSIO 

Це цифрова лабораторія з 

мультисенсорним реєстром даних для 

фізичних експериментів з курсів фізики і 

природознавства 

Тематика лабораторних робіт: кінематика 

рівномірного і прискореного руху, вільне 

падіння, статика і динаміка, дослідження 

звукових хвиль, газові закони, залежність 

атмосферного тиску від висоти над рівнем 

моря, поглинання та відбиття світла, закони 

освітленості, закони Ома, тощо 
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 Сучасні лабораторні кабінети для 

природничих та інших наук 

Сучасні комп’ютерні та інтерактивні 

комплекси для кабінетів різних природничих 

наук. Спеціалізовані сучасні природничо-

наукові кабінети дозволяють оптимізувати 

навчальний процес та якісно підвищити 

навчальний процес. В обладнання всіх 

кабінетів також входить спеціалізоване 

навчальне програмне забезпечення. 

 

 Сучасний кабінет Фізики 

Кабінет містить високоточну цифрову 

лабораторію, яка дозволяє створити всі умови 

для численних досліджень фізики у школі. 

 

 Сучасний кабінет Хімії 

Для учнів призначені набори 

вимірювальних комплексів, що підключаються 

до комп’ютерів. Предметний кабінет з хімії 

охоплює велику кількість практичних, 

лабораторних і демонстраційних робіт з хімії 

за шкільною програмою. Спеціально 

розроблене програмне забезпечення 

дозволяє збирати, аналізувати й обробляти 

експериментальні данні. 

 

 Сучасний кабінет Біології 

Сучасне мультимедійне обладнання для 

класу біології дозволяє облаштувати в школі 

повноцінний STEM-центр. Цифрові лабораторії 

призначені для проведення навчальних 

експериментів не лише в класі, а й на природі. 

 

 Лінгафонний кабінет 

Це комп’ютерний клас, налаштований для 

роботи цифрового лінгафонного кабінету з 

вивчення Іноземних мов.  

Основні функції: запис та трансляція 

голосу, відео, синхронний переклад, усний 

іспит, обмін файлами, моніторинг роботи в 

реальному часі, індивідуальні та групові 

завдання тощо. 
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 Мійклас – навчальний інтернет-ресурс 

для школярів, вчителів та батьків 

Інструмент цифрового навчання МійКлас 

пропонує широкий спектр матеріалів - 

завдання, теорія та тести у шкільних 

предметах. Кожне завдання має кроки 

розв'язання, таким чином учень може 

самостійно вивчати предмет і вчитися на своїх 

помилках. 

Мійклас допомагає вчителю проводити 

тестування знань учнів, задавати домашні 

завдання в електронному вигляді.  

Для учня – це база електронних зошитів і 

нескінченний тренажер за шкільною 

програмою. Динамічні рейтинги лідерів класу і 

шкіл додають в навчальний процес елементи 

гри, які стимулюють і школярів, і вчителів. В 

основі ресурсу лежить технологія генерації 

величезної кількості варіантів для кожного 

завдання Genexis - тим самим, проблема 

списування вирішена раз і назавжди.  

 

 

 Переваги які ви відчуєте з перших днів 

використання ресурсу Мійклас 

 70000 унікальних завдань за 6 

предметами 

 50 генерацій(варіантів) в середньому 

має кожне завдання 

 15% середній показник підвищення 

успішності при регулярних заняттях на 

Мійклас 

 30% свого робочого часу заощаджує 

вчитель, використовуючи систему 

Мійклас в навчальному процесі 
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 Intera Atletika Kids – «Дитячі спортивні 

майданчики» 

Компанія спеціалізується на виготовленні, 

продажу та встановленні всього спектру 

дитячого ігрового обладнання для відкритого 

повітря та приміщень(дитячі майданчики, 

ігрові комплекси тощо), обладнання для 

спорту і активного відпочинку на відкритому 

повітрі(спортивні майданчики, майданчики з 

вуличними тренажерами, майданчики для 

ігрових видів спорту з спеціалізованими 

покриттями). 

Для клієнтів пропонується комплексний 

підхід, який дозволяє виконувати проекти «під 

ключ» в будь-якій точці України, незалежно від 

рівня складності. 

 

 У нашому асортименті: 

 дитячі майданчики і елементи; 

 велика кількість моделей вуличних 

тренажерів; 

 штучні покриття для ігрових видів 

спорту; 

 обладнання для оснащення стадіонів та 

ігрових майданчиків; 

 покриття для підлоги для спортивних 

залів ігрових видів спорту; 

 спортивне обладнання для ігрових 

видів спорту (футбол, баскетбол, 

волейбол, великий теніс); 

 обладнання для стадіонів (штучне і 

наливне покриття, трибуни); 

 обладнання для легкої атлетики. 

 

 Компанія  має всі необхідні 

сертифікати та дозволи, необхідні для 

реалізації й монтажу  дитячого 

ігрового та спортивного обладнання 

на території України 
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 Зоопарк XII місяців. 

Парк ХІІ Місяців є унікальною базою для 

закріплення загальноосвітнього курсу в 

напрямках біологія, природознавство, 

охорона природи. Саме у Парку ХІІ Місяців 

можна за одне відвідування побачити 

представників тваринного світу нашої планети 

зі всіх континентів, природних зон, 

екологічних ніш, систематичних груп. 

Емоційний фон, який незмінно супроводжує 

зустріч з природною та тваринами дозволяє 

набагато міцніше запам'ятати разом з 

незабутніми враженнями і той навчальний 

матеріал, який зі сторінок підручника може 

виглядає дещо невиразним і не таким цікавим. 

Та й саме відвідування зоопарку стає 

найкращим поєднанням приємного з 

корисним: освіти і розваги, радості контакту і 

пізнання.  

 

 Освітньо-екскурсійна програма 

«Пізнаємо разом» 

Мета проекту - познайомити дітей з 

поняттям «зоопарк» і дізнатися про життя 

тварин, які живуть на різних контенентах. 

Створити умови для формування наукової 

картини світу, елементарних уявлень про 

об’єкти і явища природи, їхні взаємозв’язки у 

системі „нежива природа – жива природа”, 

„природа – людина”. Допомогти оволодіти 

елементарними дослідницькими вміннями, 

засвоїти норм етичного ставлення до природи. 

Виховувати любов до тварин та викликати 

бажання піклуватися про них. 

Завдяки даному проекту діти можуть 

закріпити шкільний матеріал на практиці з 

наступних тем: 

 Свійські та дикі тварини - розмноження 

та піклування тварин про потомство. 

 Особливості тваринного світу на різних 

материках 

 Співіснування організмів. Угруповання 

організмів. Екосистеми 

 Еволюція органічного світу 
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