ONLINE
EDUCATION
FOR CHILDREN
OF UKRAINE

For all parents and teachers, so they may engage with children to continue their
education!
Children’s education must go on! The Ministry of Education in Ukraine, in partnership with Google, has
launched the “Ukrainian Online Schedule”, which aims to support parents to engage their children with
educational activities, wherever they are.
Developed for pupils between 1st – 11th grade, this interactive schedule includes links to educational materials
from different sources (All Ukrainian School Online, tele lessons, textbooks etc.) for all subjects according to
the curricula.
The Online Schedule can be accessed both via Internet and through Ukrainian TV channels, broadcasted in
real time for the children who have access. If you have a question about using this portal, please contact us
at: vso.abroad@uied.org.ua.

Here is how to access the Ukrainian Online Schedule:
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Help spread the word so that every Ukrainian child can continue to learn!

ОНЛАЙН
ОСВІТА ДЛЯ
ДІТЕЙ
УКРАЇНИ

Для усіх батьків і вчителів, які можуть допомогти дітям продовжувати своє
навчання!
Навчання дітей має продовжуватися! Міністерство освіти і науки України в партнерстві з компанією
Google Україна, створили Всеукраїнський онлайн розклад “Ukrainian Online Schedule”, метою якого є
допомогти батькам залучити своїх дітей у навчальні види діяльності, де б вони не перебували.
Цей інтерактивний розклад розроблений для учнів 1-11 класів і містить покликання на освітні
матеріали, розміщені на різних ресурсах (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо),
відповідно до навчальних предметів.
Всеукраїнський онлайн розклад доступний як через Інтернет, так і через українські телеканали, які
транслюють ці відеоресурси для дітей, у яких є доступ до телебачення. Якщо у вас виникнуть
запитання щодо використання цих ресурсів, ви можете звертатися за електронною адресою
vso.abroad@uied.org.ua.

Нижче надаємо доступ до Всеукраїнського онлайн розкладу:
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Допоможіть поширити цю інформацію, щоб кожна українська дитина могла
продовжувати своє навчання!

