
# Час Тривалість Доповідач Тема 

1 16:00 0:15 А. І. Шевченко Відкриття. 
Представлення учасників. 

  

 2 16:15 0:15 А. Москальов 

Поточні пропозиції EDU для системи k12 та вищої освіти 
1. Огляд технологій 
2. Як університет може використовувати ту саму технологію 
3. Запитання та відповіді 

  
Огляд https://uuu-uaschool.skillsnetwork.site/ 
Як користуватися подібним порталом для університетів? 

 Цифровий вміст 
 Контрольований доступ 
 Освіта на основі роботів 
 Студентська статистика прогресу 

  

3 16:35 0:20 А. Москальов 

Поточні пропозиції EDU від Integrated Tech Lab (Intela) . Доступні 
проекти (з бюджетом $) 
1. Переклад та підтримка курсів 
2. Експерти SME у галузі FinTech, банківської справи, страхування, 
виробництва, роздрібної торгівлі, транспорту, охорони здоров’я та 
інших галузей для адаптації IBM Data Science, Deep Learning, 
прикладних спеціалізацій ШІ 
3. Запитання та відповіді 

Intela має кілька проектів із бюджетами, які ми можемо дати всім учасникам 
1. Переклад курсів IBM 
2. Адаптація курсів IBM до різних галузей. Це ДУЖЕ важлива тема, яка дасть нам можливість повернути це 
навчання в університети та навести приклади, пов’язані з галузями, для українського бізнесу <- це те, що ми, 
по суті, можемо зробити для цифрової трансформації (& AI адаптація) для українських галузей 
  

4 16:55 0:15 Б. Норкін 

Поточна робота з Coursera, edX та IBM Skills Network (приклади 
найкращих практик) 
1. Швидкі лабораторії 
2. Ноутбуки Jupyter  
3. Запитання та відповіді 

  
Зараз ми отримуємо ступені в університетах, і хочемо, щоб вони побачили, чого ми хочемо досягти до кінця 
оцифровування курсів і як це буде виглядати, коли ми закінчимо 
Ми також хочемо пояснити, що хочемо створити пул ступенів і конструктор ступенів <- ніколи раніше такого не 
робилося 
  

5 17:10 0:20 А. Москальов 

UUU пропонує 
1. Цифровий диплом (Documentorum). Як користуватися 
(демонстрація) 
2. UUU / Coursera пропонує 
3. Перший в історії пул цифрових ступенів 
4. Національна централізована підтримка EDU Open Data & Cloud 

  
Інші технології, доступні від Intela 
1. Digital Diploma 
2. Ми працюємо над новою угодою з програмою Coursera для програми "Coursera for Campus". Як ви знаєте, 
безкоштовний курс "Coursera for Campus" буде припинено, і вони пропонують повний доступ до каталогу 
курсів за 18 доларів на студента на місяць (побачимо, чи зможемо ми його знизити) 
  
7 17:30 0:15 всі Запитання та відповіді 
8 17:40   А. І. Шевченко Підсумкова заява 

Разом 1:40     
  


