
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ 

(ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ)



1. ВЛАСНИЙ ПРОСТІР І
ОРГАНІЗАЦІЯ ЧАСУ

- Створ�ть прост�р для онлайн-участ� у
заняттях, щоб вам н�хто не заважав.
 
 - Створ�ть прост�р для спок�йного
виконання завдань � обов'язк�в.
 
- Створ�ть в�дпов�дний часовий план,
щоб ви могли працювати над авданнями
� виконувати вправи. Дотримуйтесь
цього плану, нав�ть якщо Вам не
хочеться.
 
 - Вир�шуйте свої проблеми, як т�льки
вони виникають.
 
- Ви не одн� - у вас є однокласники та
вчител�.



2. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Необх�дне техн�чне обладнання, яке ви повинн�
забезпечити соб� до початку семестру (20.09.2021) :

- комп’ютер або ноутбук,
- веб-камера,
- м�крофон,
- колонки,
-п�дключення до �нтернету.



- Для оф�ц�йного сп�лкування по електронн�й пошт�
використовуйте т�льки оф�ц�йну електронну адресу з
доменом student.tuke.sk, яку має кожен студент. Інш�
домени електронної пошти не є вериф�кованим�, тому
може д�йти до зловживання вашими даними або до
дез�нформац�ї, отже ми не акцептуємо їх � не
в�дпов�даємо на них.

- Просто ув�йд�ть в систему, використовуючи
ун�кальний лог�н та пароль за допомогою:
https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/mail-studenti

- Якщо хочете знайти контакт на вчителя:
https://zoznam.tuke.sk/

3. КОМУНІКАЦІЯ
(EMAIL)

https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/mail-studenti
https://zoznam.tuke.sk/


4. ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ
(CISCO WEBEX)
- Для дистанц�йного навчання ми будемо переважно
використовувати платформу Cisco WebEx Meetings, яку
ви можете завантажити за посиланням:
https://www.webex.com/downloads.html

- Зареєструйтесь у ц�й систем� п�д своїм �менем та
пр�звищем та оф�ц�йною електронною поштою, не
використовуйте жодне незрозум�ле пр�звиська.
 
- Кожен викладач або над�шле вам запрошення на зустр�ч
на оф�ц�йну електронну пошту, або ви можете д�знатись
про це через платформу Moodle (див. нижче).

https://www.webex.com/downloads.html


5. МАТЕРІАЛИ ТА
ІНСТРУКЦІЇ З ПРЕДМЕТІВ
(MOODLE)

Кожен предмет ви можете знайти
 на платформ� Moodle, де ви можете
ув�йти, використовуючи св�й
ун�кальний лог�н та пароль:
https://moodle.tuke.sk/

- П�сля входу Ви можете вибрати
потр�бний предмет. Викладач може
встановити пароль для входу до
предмету, котрий Ви отримаєте
електронною поштою.

- П�сля виконання цих д�й, Ви будете
мати вс� необх�дн� матер�али та
�нструкц�ї з предмету.

https://moodle.tuke.sk/


6. НЕ ВТРАЧАЙТЕ КОНТАКТ
-  Ус� студенти (денної та заочної форми
навчання) зобов'язан� виконувати ц� вказ�вки
щодо дистанц�йного навчання, брати активну
участь у навчанн� та стежити за оголошеннями
на веб-сайт� факультету, або пов�домленнями в
систем� MAIS.
 
- І оск�льки н�хто не �деальний, ми просимо
студент�в у раз� виникнення проблем, з якими
вони не зможуть впоратися, в�дразу звертатися
до викладач�в, деканату або заступника декана з
питань осв�ти:
http://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/kontakt/vzdelava
nie

-  Техн�чн� проблеми вир�шує Ústav výpočtovej
techniky через дов�дкову службу Helpdesk:
https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/services

Бажаємо усп�шного навчального року
2021/2022

http://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/kontakt/vzdelavanie
https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/services

