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Керівнику закладу вищої освіти
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«Щодо онлайн-навчання учбових закладів України 
в період карантину»

Шановний керівнику!

Від імені компанії Technology Laboratory (Intela, США) дозвольте засвідчити Вам свою повагу і 
звернутися до Вас з наступним.

З огляду на зростання загрози пандемії корона вірусу, учбові заклади в усьому світі терміново 
переходять на онлайн-освіту. Intela (www.intela-edu.com') є одним з розробників та партнером 
таких провідних компаній в галузі онлайн-освіти як IBM Cognitive Class, COURSERA, EdX, де вже 
навчаються понад 92 мільйони студентів. За підтримки цих компаній, а також Ukrainian Canadian 
Foundation of Shevchenko, пропонуємо Вам обрати кілька опцій, які допоможуть налагодити 
дистанційну освіту в вашому закладі.
1. Під час карантину, викликаного епідемією вірусу COVID -  19, компанія Coursera створила 

сторінку, яку окремі університети можуть відвідувати безкоштовно, реєструвати до 5000 
ліцензій на кожен університет, якщо їм загрожує закриття через вірус. Режим доступу до 
Інтернет-ресурсу: httns://www.coursera.org/coronavirus. Ця пропозиція буде працювати до кінця 
вересня 2020 року і є домовленість про значні знижки для вузів після закінчення цього періоду.

2. Онлайн-освіта для учнів ЗНЗ та закладів вищої школи (від Intela).

Під егідою нового проекту «United Ukrainian University» (https://www.uuu.education/uk/~) 
пропонується повністю інтегрована система LMS, створена спільно з «IBM Skills Network», яка на 
даний час має понад 1,6 мільйона студентів.

Орієнтовні терміни впровадження:
•  Створення повноцінної мережі LMS для підтримки ЗНЗ України;
• Створення тестів та іспитів;
• Повна професійна підтримка всіх видів LMS (Learning Management System);
• Хмарне рішення для вашого LMS (більш економічніше);
•  Онлайн-конференції та аудиторія;
•  Цифрові академічні облікові дані.

Надається доступ до більш, ніж 6000 курсів від компанії Intela та її партнерів (Coursera, edX, 
IBM Skills Network). Компанія Coursera (під час карантину) пропонує більш, ніж 3800 курсів 
(безкоштовно) різними мовами з 350-ти спеціальностей. Питання стосовно пропозиції 1 надсилати 
на електронну адресу info@intela-edu.com або безпосередньо керівнику програми «Coursera for 
Campus» Kerry Houchen (khouchen@coursera.org).

Питання стосовно пропозиції 2 надсилати на електронну адресу info@intela-edu.com.
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