
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
(ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ,Я

MIHIсTErсTBA охорони здоровоя укрдiни>
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Щодо навчання з питань органiзацii
онлайн-освiти

.ЩеРЖавна установа <Щентр цромадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
ЗДОРОВ'Я Украiни> (далi - I-{eHTp) засвiдчуе вам свою повагу та звертаеться з
приводу наступного. 2З-24 грудня 202I року о 14:00 на платформi ZOOM
ВiДбУДеТЬСя вебiнар <Як зробити онлайн-навчання ефективним?> iз загryченням
фахiвцiв з органiзацii змiшаноi та онлайн-освiти. Просимо вас донести
iНформацiю про навч€lльний захiд до викладачiв, методистiв кафедр, лiкарiв,
залучених до викладання або наставництва, а також iнших зацiкавлених у TeMi
осiб.

По с ил ан ня н а ко н ф ер е нц i ю : http.:,//.h it, d о/р_h__с";цl iпье 4u_c.ati qЦ

Meeting ID: 864 З272 6693
Раssсоdе:696З8З

також трансляцiя вебiнару вiдбуватиметься на сторiнцi у facebook:
https://fagebo".o,k.com/phg.org.ua . Учасникiв, якi бажають отримати нагадування
про захiд та наперед поставити питання за темою вебiнарiв, просимо
зарееструватися за по силанням : http : 4bj l d.p/phg*pn lln p_fu цч}

,,Щодатки: 1. Список до розсилки на 2 арк. в 1 прим.
2. Програма заходу на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
В.о. Генерального директора

Анна Боришкевич
050_191-80-99

Олександр ВОВЧЕНКО
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Список до розсилки

Нацiоналъний медичний унiверситет iMeHi О.О.
Богомольця kancnmu@nmu.ua

Нацiональний
Украiни iMeHi

унlверситет охорони здоров'я
П. Л. Шупика office@nuozu.edu.ua

Вiнницький нацiональний медичний унiверситет
iM. М. I. Пирогова admission@vnmu.edu.ua

Щнiпровський державний медичний унiверситет dsma@dsma.dp.ua

,Щонецький нацiональний медичний унiверситет contact@dsmu.edu.ua

Лимансъкий медичний фаховий коледж
,Щонецького нацiонального медичного
унiверситету

meduch@i.ua

.ЩержавНий заклад "Запорiзъка медична ч*ад.rЬ
пiслядипломноi освiти MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи]'

adminzmapo@gmail.com

Запорiзький державний медичний унiверситет zsmu@zsmu.zp.ua

Iвано-Франкiвський нацiональний медичний
унiверситет ifnmu@ifnmu.edu.ua

.Щержавний заклад "Луганський державний
медичний унiверgитет"

canclsmu@ukr.net

львiвський нацiоналъний медичний унiверситет
iменi,,Щанила Галицького offi ce@meduniv. lviv.ua

Одеський нацiональний медичний унiверситет office@onmedu.edu.ua

Полтавський державний медичний унiверситет mail@umsa.edu.ua

Тернопiльський нацiональний медичний
унiверситет iMeHi I.Я. Горбачевського
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи

university@tdmu. edu.ua

Медичний фаховий коледж Харкiвського
нацiонального мýдцчц9го унiверситету

dvnzkhmu@ukr.net

Нацiональний фармацевтичний унiверситет mail@nuph.edu.ua

Фаховий медичний коледж XapKiBcbKoT
медичноi академii пiслядипломноТ освiти mc_khmapo@ukr.net



XapKiBcbкa медична академiя пiслядипломноi
освiти office@med.edu.ua

Харкiвсъкий нацiональний медичний
унiверситет

meduniver@knmu. kharkov. u
а

Буковинський державний медичний унiверситет office@bsmu.edu.ua

комунальний заклад вищоi освiти ''волинський
медичний iнститут" Волинськоi обласноi ради

vmi.volyn@gmail.com

Житомирський медичний iнститут
Житомирськоi обласноi ради

zhitomir.nursing@gmail. соm

Комунальний заклад вищоi освiти ''PiBHeHcbKa
медична академiя" Рiвненсъкоi обласноi ради

m_co11ege@icc.rv.ua

Черкаська медична академiя medacademy@ukr.net

tIрив А тни Й BlalJl,Й нАв чАльнр
зАкJIАд,,киiвськлЙ мв
унIвЕрситЕт,,

info@kmu.edu.ua

Приватний вищий навчальний заклад
"мiжнародна академiя екологii та медицини''

maem. academy.edu@gmail. с
оm

Приватний вищий навчальний заклад
"Мiжнародний коледж медицини'' pvnzmkm@ukr.net

приватний заклад вищоi освiти'',.щнiпровський
iнститут медицини та громадсъкого здоров'я'' dimh@kmu.edu.ua

Товариство з обмеженою
"rЩнiпровсъкий медичний
нетрадицiйноi медицини"

mail@dmitnm.edu.ua

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Львiвський медичний iнститут'' lvivmedinst@gmail. com

Приватний вищий навчальний заклад ''Медико-
Природничий Унiверситет'' iпfо@чпz-mрu.соm.ча

IIРИВАТНИИ ФАХОВИIZ НАВ ЧАЛЬ ЪМЙ
зАкJIАд,, гАлицькIй IVIЕд4ц]Iд1
колЕдж IMEHI евгЕнА гливи,,

galmedcol@ukr.net

Приватний вищий навчальний заклад
"Харкiвський мiжнародний медичний
унiверситет"

info@khimu.edu.ua

Приватний заклад вищоi освiти ''Харкiвський
iнститут медицини та бiомедичних наук'' info.khim@kmu.edu.ua
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Програма вебiнарiв <<Як зробити онлайн-освiту ефективною?>>

Спiкери:

радмiла Сgгол : ApxiTekTopka онлайн-курсiв, редакторка платформи масових
вiдкритих онлайн-курсiв Prometheus, кандидатка наук iз соцiалъних
комунiкацiй, доцентка, КПI iM. Iгоря Сiкорського

ЯрослаВ КлочниК: Application Architect, викладаЧ на програмi <IHTepHeT Речей>
у Львiвськiй Полiтехнiцi

Модератор: Щмитро Столяренко, начапъник вiддiлу розвитку ocBiTHix програм
та професiйниХ компетеНцiй I_{eHTpy громадського здоров'я

23.12.2021, четвер.

Початок о 14:00

Вступне слово

радмiла Сегол. онлайн-освiта у Зво в умовах пандемii. Як вирiшити iT
найпоширенiшi проблеми та перетворити онлайн iз <<милиць) на
ефективний навчальний iHcTpyMeHT.

ярослав Клочник. ,щосвiд дiджиталiзацii освiти до пандемii. Якi уроки
можна з нього винести?

24,12,2021, п'ятниця.

Початок о 14:00

Радмiла Сегол. Як зробити змiшану ocBiTy ефективною та якнайкраще
<<змiшати свiй освiтнiй коктейль>? Практичнi поради.

Ярослав Клочник <<Практична>> онлайн-освiта мiф. Як працюють
цифровi навч€lпьнi проекти.
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