
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ «НОВІ ЗНАННЯ»  NZ.UA 

 

ОРГАН УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (ОУО) 

 

 

Куратор району/міста/громади може користуватись наступними можливостями 

NZ.UA: 

- статистичні вибірки з журналів, внесених закладами освіти (відвідуваність, контингент 

учнів, мережа, результати ДПА); 

- створення і підтримка сайту ОУО на домені NZ.UA; 

- соціальні функції (ведення особистої сторінки, спілкування серед колег з інших ОУО 

та закладів освіти, освітні спільноти); 

- актуальні новини проекту. 

 

 

1. Отримання доступу до порталу і вхід 

 

Для входу на NZ.UA використайте Ваші логін і пароль куратора району/міста/громади 

по ЗЗСО з порталу ІСУО. Якщо Ви ще не маєте логіну і паролю на ІСУО, зверніться щодо їх 

отримання до куратора області. За потреби, в одному ОУО може бути декілька кураторів. 

 

 
 

Якщо Ви забули дані для входу, як і на ІСУО, Ви можете скористатись посиланням 

«Забули пароль або логін?». 

 

 

2. Статистичні звіти і вибірки 

 

На основі даних, внесених ЗЗСО до журналів, Ви  в автоматичному режимі  можете 

отримувати вибірки і статистичні звіти для внутрішнього використання. Серед них: 

- звіт про результати державної підсумкової атестації учнів; 

- інформація про контингент учнів; 

- мережа класів і контингент учнів загальноосвітніх шкіл; 

- звіт відвідуваності учнів. 



Щоб отримати доступ до звітів та вибірок, у головному меню оберіть пункт «Звіти 

району». 

 

 
 

Оберіть з переліку бажаний звіт/вибірку та, за потреби, додаткові параметри 

(наприклад: місяць, паралель, школа). Таблиця буде сформовано відповідно до обраних 

параметрів. 

 

 



Звіт відвідуваності учнів можна зберегти на комп’ютер в форматі .xls за допомогою 

кнопки . Інші типи звітів та вибірок можна зберегти у форматі .pdf за 

допомогою кнопки . 

 

Якщо під час роботи у Вас виникнуть пропозиції щодо нових звітів ОУО, які 

можна сформувати на основі журналів ЗЗСО, будь ласка, надсилайте їх на електрону 

адресу NZ@NZ.UA (відділ розробки). Ми завжди раді новим ідеям користувачів і 

спробуємо втілити їх у майбутніх оновленнях порталу. 

 

 

3. Конструктор сайту 

 

3.1 Первинні налаштування 

 

ОУО може створити і підтримувати на домені NZ.UA особистий сайт. Для початку 

роботи з конструктором, оберіть в головному меню порталу пункт «Створити сайт». Після 

внесення будь-яких змін в конструкторі, назва пункту зміниться на «Редагувати сайт». 

 

  
 

Відкриється сторінка з редактором шапки. Вкажіть назву сайту. Редактор дозволяє 

змінювати шрифт, розмір, колір та інші параметри назви за допомогою кнопок у головному 

меню. 

 

 

mailto:NZ@NZ.UA


Обов’язково, завантажте зображення шапки сайту.  Для цього натисніть кнопку 

. За допомогою кнопки  відкрийте зображення на комп’ютері, 

відрегулюйте його масштаб і положення в шапці і натисніть .  

 

 

Після вводу назви сайту і зображення шапки натисніть кнопку  в 

редакторі. 

Відредагувати назву або зображення шапки можна у розділі конструктору 

«Налаштування сайту» 

 

 

 Наразі адреса сайту формується автоматично на основі номеру ОУО в системі ІСУО та 

відображена в розділі «Налаштування сайту». За цією адресою сайт може переглянути як 

адміністратор, так і інші відвідувачі. 

Швидко відкрити сайт в конструкторі також можна за допомогою посилання «Відкрити 

свій сайт».  

 

 

 



 3.2 Меню сайту 

 

Для редагування меню сайту, оберіть одне з доступних меню в конструкторі: пункт 

«Меню» - «Головне меню», або  «Меню» - «Ліва бокова панель». 

 

 
 

В розділі окремого меню на кнопку «Додати пункт в меню» для створення нового 

пункту меню. Пункти меню будуть вести на окремі сторінки сайту. 

 

 
 

Вкажіть назву пункту (відобразиться на сайті), опис (лише для адміністратора сайту) та 

порядковий номер пункту в меню (можна буде змінити пізніше) і натисніть «Зберегти». 

 

 
 

Пункт меню відобразиться в переліку елементів головного меню та на самому сайті. За 

допомогою кнопок  його можна відредагувати або видалити. 

 

 
 

Для швидкої зміни положення пунктів в меню використовуйте кнопку . 

 



3.3 Сторінки сайту 

 

Сторінки вміщують в себе основну інформацію сайту. Перехід на них здійснюється з 

головного меню, або посилань на інших сторінках. Для створення або редагування сторінки в 

конструкторі оберіть розділ «Сторінки». 

 

 
 

Для створення нової сторінки натисніть кнопку «Створити нову сторінку». 

 

 
 

Введіть заголовок сторінки, назву в url (відобразиться в адресі цієї сторінки на сайті, 

напр. при введенні до цього поля «contacts» адресою цієї сторінки на сайті буде 

«https://29.nz.ua/page/contacts») та один чи декілька пунктів меню, які будуть вести до цієї 

сторінки. 

 

 
 

За бажання, завантажте зображення, яке буде відображуватись відразу під заголовком. 

 

 
 



Далі в редакторі введіть основне наповнення сторінки. Воно може складатись з тексту, 

посилань, таблиць, вбудованих зображень та відео.  

 

 

 

Заповнивши всю інформацію щодо сторінки, натисніть «Зберегти». 

Створена сторінка відобразиться на сайті і у розділі «Сторінки» конструктору. 

В розділі «Сторінки» ви можете переглянути, відредагувати і видалити раніше створені 

сторінки за допомогою відповідних кнопок: . 

 

 

Якщо зняти відмітку «Опублікована» при редагуванні сторінки, вона буде прихована 

для користувачів сайту без повного видалення. Пізніше відмітку можна буде повернути. 

 

 
 

 

3.4 Новини сайту 

 

Новини відображуються на головній сторінці сайту в окремому блоці. Для створення 

або редагування новин оберіть розділ «Новини» в конструкторі. 

 



 
 

Для створення новини натисніть на кнопку «Додати новину». 

 

 
 

Введіть заголовок. За бажання, завантажте обкладинку і коротке описання новини, які 

будуть відображуватися з заголовком на головній сторінці сайту. 

 

 

 
 

Далі, за потреби, завантажте зображення, яке буде відображуватись відразу під 

заголовком на повній сторінці новини. 

 

 
 

Увага! Допустимі формати зображення jpg, jpeg, gif, png. Для повноцінного 

відображення картинки, її розмір не повинен бути менше ніж 750x420 

 

В редакторі введіть основне наповнення новини. Воно може складатись з тексту, 

посилань, таблиць, вбудованих зображень та відео.  



 

 

Заповнивши всю інформацію щодо новини, натисніть «Зберегти». 

Створена новина відобразиться на сайті і у розділі «Новини» конструктору. В цьому 

розділі Ви можете переглянути, відредагувати і видалити раніше створені сторінки за 

допомогою відповідних кнопок: . 

 

 

 

4. Соціальні функції 

 

В доповнення до основних функцій, Ви також можете користуватись соціальними 

можливостями системи. 

В розділі «Профіль» можна завантажити свою особисту фотографію, створювати 

фотоальбоми, залишати записи у «Статусі» профілю, які можуть побачити інші користувачі. 

Також, обравши пункт «Безпечність та вхід», є можливість відредагувати свою електрону 

адресу та змінити пароль для входу. 

В розділі «Новини» зберігатимуться усі ваші взаємодії з порталом та новини порталу. 

Тут Ви побачите, наприклад, запис про додавання Вас у друзі іншим користувачем, записи у 

«Статус» та ін.  

В розділі «Друзі» ви зможете переглянути перелік друзів, знайти і додати нових, 

написати їм повідомлення. 

В розділі «Повідомлення» зберігаються усі надіслані та отримані повідомлення від 

інших користувачів. 



В розділі «Спільноти» Ви можете створювати і брати участь у спільнотах 

користувачів. У рамках спільноти легко шукати друзів, розповсюджувати новини та ін. 

 

 
 

 


