
НОВІ 
ЗНАННЯ



Про 
компанію

Компанія ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» працює на 

ринку України з 2009 року. На сьогодні ми є 

національними розробниками 

програмного забезпечення у галузі освіти в 

загальнодержавних масштабах, фахівцями 

в області побудови багаторівневих 

інформаційних систем збору, обліку та 

обробки інформації.



Досягнення

● Інформаційна система управління освітою 
(ІСУО) https://isuo.org/

● Державна інформаційна система освіти 
(ДІСО) http://diso.gov.ua/

● Автоматизована система інклюзивно-
ресурсних центрів https://ircenter.gov.ua/

● Електронні реєстрації в заклади освіти 
https://reg.isuo.org/ http://school.isuo.org/

Портали Програмне забезпечення

● Курс:Дошкілля http://dnz.ekyrs.org/

● Курс:Школа http://ekyrs.org/

● Курс:Спорт http://sport.ekyrs.org/

● Друк додатків http://ekyrs.org/

https://isuo.org/
http://diso.gov.ua/
https://ircenter.gov.ua/
https://reg.isuo.org/
http://school.isuo.org/
http://dnz.ekyrs.org/
http://ekyrs.org/
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http://ekyrs.org/


Що таке 
NZ.UA

Сайт "Нові Знання" є однією зі 

складових всеукраїнського проекту 

"КУРС: Освіта". Його користувачі - це 

керівники загальноосвітніх 

навчальних закладів України 

директори, завучі, вчителі, учні, 

батьки або опікуни школярів.



Користувачі порталу

Батьки

Учні

Спеціалісти 
ВО

Вчителі



Можливості порталу

Виставлення оцінок та 
друк журналів, табелів

Створення розкладу для 
вчителів та учнів

Формування внутрішньої 
звітності та друкування

Спільноти, листування, 
фотоальбоми та інше

Навчання та перевірка 
домашніх завдань online

Відео від МОН та 
електронні підручники

Журнал Розклад Звіти/Діаграми

Соціальні функції Дистанційне навчання Online бібліотека



Чому NZ.UA

Взаємодія з система контролю доступу

Єдина система дозволяє уникнути зайвих процесів

Конструктор сайтів для закладів освіти та 

органів управління освітою

Захист за найвищим стандартом



Автоматичне створення звіту про результати 
державної підсумкової атестації учнів.

Зручний доступ для перегляду інформації про 
контингент учнів.

Можливість створення мережі класів по учнів 
загальноосвітніх шкіл.

Моніторинг відвідуваності учнів по всім закладам на 
кожен день.

Спеціаліст 
відділу освіти



Адміністрація 
закладу та вчителі

Гнучке створення журналів.

Швидке складання розкладу.

Легке адміністрування системи.

Проведення дистанційного навчання.

Створення власного сайту для закладу.

Автоматичне створення внутрішньої звітності.

Інформативне відображення даних у вигляді діаграм.

Друкування журналів, розкладу, звітів, діаграм та табелів.



Батьки та учні

34,5%
21,8%

16,9%

• Перегляд щоденника

• Перегляд навчального розкладу

• Дистанційне навчання

• Перегляд табелю

• Online бібліотека



Соціальні 
функції

• Повідомлення між користувачами

• Спільноти за інтересами

• Різноманітні статуси

• Фотоальбоми



Мобільний 
додаток

Перегляд щоденнику (оцінки, домашнє 

завдання, дистанційне завдання)

Перегляд розкладу

Інформація про успішність

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.nz.NZClient

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.nz.NZClient


Атестат відповідності. 
КСЗІ



Модулі в розробці

• Модуль тестування

• Сповіщення у месенджерах (Telegram, Viber)

• Інтеграція з іншими системами та сервісами

• Відео-зв’язок в режимі online

• Та багато іншого



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik. 

Контакти

nz@nz.ua

(097) 678 76 50  
(050) 203 44 65

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

