
Шановні колеги! 

Адміністрація коледжу надіється, що у ці важкі часи у Вас все добре. Ви 

бережете себе та своїх рідних. 

Змушені нагадати, що ми не на канікулах!!! І ми організували дистанційне 

навчання. На платформі Google Клас сформовані потоки які відповідають нашим 

академічним групам. Сподіваємось всі класні керівники приєднали всіх студентів 

до відповідних потоків.  

Ми працюємо дистанційно. Всі консультації можливі по телефону чи через 

Viber, Facebook (Messenger) та знайомимося з програмами ZOOM.US та Google 

Hangouts для проведення онлайн занять. 

Завдання на платформі Google Клас формуємо відповідно стандартного 

розкладу, згідно розробленої нами інструкції. 

Нагадуємо про можливість пройти дистанційно підвищення кваліфікації  на 

безкоштовних навчальних курсах на таких освітніх платформах як 

PROMETEHEUS,  COURSERA та інші. Використовуйте в дистанційному навчанні 

телебачення та онлайн трансляції.  

ТРАНСЛЯЦІЇ НА ТЕЛЕКАНАЛІ РАДА 

Про трансляції на телеканалі “Рада” вперше повідомили на fb-

сторінці Верховної Ради з посиланням на голову парламентського 
комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. 

Телеканал “Рада” доступний на супутнику, кабельному, а також 

на YouTube. Окрім того, трансляції будуть на YouTube-каналі МОН. 

У МОН “Новій українській школі” повідомили про розклад 

відеозанять: 

 вівторок: 18:30-21:00; 

 середа: 8:00-9:00 та 18:30-21:00; 

 четвер: 8:00-9:00 та 18:30-21:00; 
 п’ятниця: 8:00-9:00 та 18:30-21:00; 

 субота та неділя: 10:00-20:00 (6,5 годин із перервами). 

Попредметний розклад стане відомим найближчим часом. 

Онлайн-уроки проводити з дисциплін, з яких учні складатимуть 

ЗНО. Вести трансляції почнуть із таких предметів: 

 українська мова та література; 

 біологія; 

 математика; 
 історія. 

У МОН також пояснили, що з усіма тестами, завданнями та 

конспектами занять можна буде знайомитись на сайтах партнерів, які 

надали відеконтент для трансляцій: 

 платформи Be Smart; 

 студії онлайн-освіти EdEra 

 платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; 
 платформи безкоштовних вебінарів з підготовки до ЗНО iLearn. 

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/photos/a.996007400423799/3042779915746527/?type=3&theater
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/photos/a.996007400423799/3042779915746527/?type=3&theater
http://tv.rada.gov.ua/satelite.htm
https://www.youtube.com/user/RadaTVchannel
https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?app=desktop&fbclid=IwAR0Zh-M1f3TYZ8MEKKZ5btzLTyUjetvGJiQE3URYRS2ChqOiSMlQ6eSYw7c
https://besmart.study/
https://www.ed-era.com/
https://prometheus.org.ua/
https://ilearn.org.ua/


Бажаємо Вам температури 36,6 °C! Пам’ятайте що тяжкі часи 

проходять, а сильні люди залишаються! 

Будьте сильними! 
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