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адміністрації 
Погуляйку Ю. М. 

 
Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Х’ЮМАН”  
 
 
Щодо можливості безоплатного використання 
платформи HUMAN для організації навчального 
процесу під час воєнного стану на території 
України  

 
 

Шановний Юрію Михайловичу! 
 
Компанія Human школа висловлює Вам свою щиру повагу та пропонує підтримку у 

процесах цифровізаціїї закладів освіти Волинської області.  
 

Про нас:  
Компанія:  

Наша компанія освітніх технологій ТОВ «Х’ЮМАН» вже понад 4-х років займається 
розробкою і впровадженням платформи «HUMAN Школа», що дозволяє об'єднати навчальний 
процес, комунікацію і аналітику закладів освіти у єдиному цифровому середовищі.  

Компанія є генеральним партнером у створенні «Єдиного освітнього середовища» міста 
Києва, Харкова, Кривого Рогу, Житомира, Хмельницької та Закарпатської областях, а також 
була обрана у понад двох тисячах комунальних та приватних школах з усіх областей країни.  
Платформа:  

Платформа «HUMAN Школа» дозволяє закладам загальної середньої освіти 
цифровізувати очне та дистанційне навчання, зменшити навантаження на вчителів шляхом 
автоматизації процесів, створити безпечне внутрішнє середовище для взаємодії учасників 
освітнього процесу, а також забезпечити якісний індивідуальний підхід до учнів шляхом 
аналізу освітньої траєкторії. Система «HUMAN Школа» буде інтегруватися з базою даних 
ПАК «АІКОМ»  

Для забезпечення якісної підтримки освітнього процесу в умовах воєнного стану та 
ведення активних військових дій на території України, ми зі свого боку пропонуємо Вам на 
безкоштовній основі використати стандартну (розширену) версію платформи “HUMAN 
Школа” для організації очного і заочного навчання та електронного документообігу в закладах 
середньої освіти, ПТНЗ та ІППО Волинської області. Також ми надамо повну клієнтську та 
технічну підтримку користувачів. 



 
 
 

Стандартна версія надає доступ до розширеної функціональності платформи разом 
з додатковими привілеями для учасників освітнього процесу, що мають зазначену версію. 
 

По закінченню воєнного стану ми також залишимо всім освітнім закладам доступ до 
стандартної версії нашої платформи до кінця навчального року.  Окрім цього, враховуючи 
патріотичну позицію нашої компанії, аби підтримати українських освітян, з початку нового 
навчального року після закінчення воєнного стану ми також залишимо безкоштовний доступ 
для всіх закладів Волинської області, але вже базової версії платформи “HUMAN Школа”. 
Зазначимо, що функціональності базової версії  буде достатньо для забезпечення повної роботи 
освітніх закладів. 
 

З різницею функціоналу між Базовою та Стандартною версіями “HUMAN Школа” 
можна ознайомитися: https://help-center.human.ua/en/articles/6302491-версії-та-тарифні-плани-human  
 

Зі свого боку ми також забезпечимо доступ до 12-годинного курсу з підвищення 
кваліфікації “Цифровізація навчальних процесів школи за допомогою освітньої системи 
HUMAN” для освітніх працівників Волині. Це  дозволить підготувати вчителів до переведення 
документообігу в електронний формат з 1 вересня 2022 року та надати необхідні навички та 
знання. Зазначимо, що запропонований курс з підвищення кваліфікації та отримання 
сертифікату для вас також є безкоштовними.  
  

Варто підкреслити, що система “HUMAN ШКОЛА” має потрібний функціонал, що 
дозволятиме інтегруватися з ПАК “АІКОМ”, та матиме змогу надати адміністраторам закладу 
освіти використовувати платформу для електронного документообігу.  
 
 
Впровадження освітньої системи HUMAN зможе запобігти наступним проблемам:  
✓ Втрата доступу до документів закладу освіти/учнів/фінансової звітності. Можливому 

фізичному знищенню наявних документів; 
✓ Неможливість отримати доступ до навчання/викладання, освітніх матеріалів та 

комунікації для учасників освітнього процесу (наприклад, через тимчасове покидання 
регіону закладу освіти);  

✓ Втрата стабільної комунікації та координації між адміністрацією навчального закладу, 
педагогами та батьками через відсутність централізованих каналів зв'язку;  

✓ Використання захищених каналів комунікації, через які персональні дані учнів можуть 
потрапити до сторонніх осіб;   

✓ Кібератаки на офіційні сайти міської ради та управління освіти, що зумовить 
неможливість централізованого та своєчасного інформування батьків та вчителів про 
новини/плани щодо освітньої сфери і не тільки; 
 

https://help-center.human.ua/en/articles/6302491-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-human


 

 
 
 
✓ Потреба у спеціалізованому функціоналі для дітей, які зараз є внутрішньо 

переміщеними особами, так і тих учнів, які знаходяться за кордоном. 
 
 
Запропоновані наступні кроки:  

1. Розглянути пропозицію впровадження системи;  
2. Затвердити оперативну дорожню карту проєкту;  
3. Укласти меморандум щодо умов співпраці.  

 
 
Додатки:  
Презентація: “Переваги впровадження системи HUMAN під час воєнного стану”  
 
Прохання розглянути нашу пропозицію та надати відповідь за наступними контактами:  
email eugene.lisovol@gmail.com  
тел. +380 93 86 22 602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З повагою,  
Євген Лісовол  
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