
Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти

Про проведення вебінару щодо використання 
онлайн-курсів Udemy
  

Шановні колеги!

Інформуємо про можливість взяти участь у вебінарі «Використання освітніх 
онлайн-платформ для коледжів та університетів: Udemy». Захід відбудеться 
22 липня 2022 року о 14:00-15:00 на комунікаційній платформі Zoom за 
покликанням https://bit.ly/3OaksKz. Передбачається трансляція заходу на YouTube 
за покликанням https://bit.ly/3za69BK.

Вебінар проводиться з метою інформування про унікальні можливості 
безкоштовного використання найбільшої освітньої онлайн-платформи Udemy для 
ефективної організації навчального процесу. До участі запрошуються 
уповноважені представники закладів фахової передвищої та вищої освіти, 
відповідальні за онлайн-навчання, використання цифрових ресурсів, 
інструментів та послуг.

Принагідно, просимо заклади фахової передвищої та вищої освіти, які ще не 
подали інформацію про таких уповноважених представників протягом березня-
червня 2022 року, заповнити відповідну форму за покликанням: 
https://mooc4ua.online/rector.

Під час вебінару ви дізнаєтесь про наступне:  
 особливості навчальних курсів від Udemy;
 підходи до організації навчання на базі платформи Udemy;
 роль уповноважених представників закладів у керуванні процесами 

реєстрації, надання доступу до курсів, моніторингу результатів;
 можливі підходи та моделі впровадження масових онлайн-курсів в освітні 

програми.
Запити щодо додаткової інформації можна надсилати Юрію Зубаню, голові 

навчально-методичної підкомісії з дистанційного навчання на електронну адресу 
eduonlinemon@gmail.com. 

Додаток: порядок денний вебінару на 1 арк.

Заступник Міністра 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Програма вебінару  
«Використання освітніх онлайн-платформ для 
коледжів та університетів: Udemy» 
 

22.07.2022  14:00 
 

Модератор: Ольга БЕРШАДСЬКА, освітня тренерка ГО Вище,  
екс-керівниця Центру забезпечення якості освіти НаУКМА 

 

13:45-14:00 
Реєстрація учасників: платформа Zoom 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PXXfZ20SQj-CBvArdE4w-A  

14:00-14:10 

Відкриття  

ДМИТРО ЗАВГОРОДНІЙ,  

генеральний директор директорату цифрової трансформації,  

Міністерство освіти і науки України  

14:10-14:30 

Про особливості платформи Udemy. Пропозиція для освітніх закладів України 

AARON FULLARD, 

Enterprise Customer Success Manager 

OLENA DREVETSKA, 

Sales Development Representative 

14:30-14:50 

Адміністрування платформи Udemy. Організація доступу користувачам. Моделі 

застосування курсів від Udemy. 

ЮРІЙ ЗУБАНЬ,  

голова навчально-методичної підкомісії з дистанційного навчання,  

Міністерство освіти і науки України 

14:50-15:00 Сесія питань та відповідей 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PXXfZ20SQj-CBvArdE4w-A

