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ІНСТРУКЦІЯ  

для учасників онлайн-курсу 
«Особливості використання приладів з вимірювання енергоефективності» 

 

Шановні слухачі, 

перш ніж приступити до вивчення матеріалів, просимо уважно ознайомитися з 

наступними кроками: 

1. Перейшовши за посиланням з доступом до матеріалів курсу, надішліть на ел. 
пошту t.degodia@recpc.org повідомлення про те, що «доступ отримано, алгоритм 
зрозумілий». 

2. Після того, як Ви отримали посилання з доступом до матеріалів, Ви маєте один 
тиждень для того, щоб переглянути всі відеолекції та виконати тести. Для 
самоконтролю пропонуємо звантажити таблицю з переліком тем/тестів та 
робити в ній відповідні відмітки (таблиця розміщена під інструкцією). 

3. Переглядати відеолекції можна необмежену кількість раз. 
4. Всі тести мають одну правильну відповідь. Результат виконання тесту Ви зможете 

переглянути відразу після того, як відповісте на всі запитання та натиснете на 
поле «надіслати». Тест вважається успішно складеним, якщо правильні відповіді 
становлять 60%. 

5. З початком вивчення матеріалів подбайте про підписання директором/головним 
лікарем/в.о. головного лікаря чи директора Акту та Протоколу про передачу 
обладнання. Дані документи надійдуть Вам в електронному вигляді на 
електронну адресу, вказану під час реєстрації. Кожен документ потрібно 
роздрукувати у 2-х примірниках, підписати, поставити печатки та надіслати за 
наступною адресою: м. Київ, відділення Нової Пошти №70, отримувач КМІГОР 
«Центр ресурсоефективного та чистого виробництва», контактна особа Дегодя 
Тетяна, моб. 067 88 32 051. 
Один із примірників Акту та Протоколу передачі обладнання буде підписаний зі 
сторони Проєкту та надісланий на поштову адресу Вашого медичного закладу. 
Медичний заклад зобов’язується взяти обладнання на баланс впродовж сорока 
днів від дати, яка буде вказана в документах. 

6. Надіславши оригінали підписаних Акту та Протоколу про передачу обладнання, 
одразу повідомте нам про це на ел. пошту t.degodia@recpc.org та вкажіть місто і 
відділення Нової Пошти для пересилання кейсу вимірювальних приладів, 
інструкцій до приладів та роздаткових матеріалів (зверніть увагу, що кейси буде 
надіслано лише після отримання нами підписаних Акту та Протоколу передачі 
обладнання зі сторони медичного закладу). 

7. Після того, як Ви переглянули всі відеолекції та виконали тести, надішліть 
повідомлення про це на ел. пошту t.degodia@recpc.org, прикріпивши таблицю 
для самоконтролю (назва файлу має містити ваше прізвище та ініціали; 
наприклад, Омельчук Г.О. Таблиця для самоконтролю).  
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8. Щойно ми отримаємо від Вас заповнену таблицю для самоконтролю, надішлемо 
Вам посилання для виконання домашнього завдання, яке необхідно зробити до 
початку онлайн вебінару (другої частини курсу).  

9. Забравши роздаткові матеріали та обладнання з Нової Пошти, Ви можете 
приступити до його тестування. Для цього бажано ще раз переглянути 
відеоролики про вимірювальне обладнання та надіслану інструкцію. Будьте 
обережні та дотримуйтеся техніки безпеки! 

10. Щойно Ви отримали вимірювальне обладнання, розпочинайте заповнювати 
форму введення даних. Форму буде надіслано на електронну пошту (також її 
можна завантажити на сторінці з відеоматеріалами). Форму необхідно 
заповнювати протягом 3-х місяців. Через кожний місяць з дня заповнення форму 
потрібно надсилати фахівцям Центру РЕЧВ для подальшого аналізу (ел. пошту 
t.degodia@recpc.org).  

11. Обов’язково напишіть нам на ел. пошту t.degodia@recpc.org запитання, які 
виникли в процесі перегляду відеолекцій або знайомства з приладами з кейсу 
для вимірювання енергоефективності. Тренери дадуть відповідь на ці запитання 
під час другої частину курсу – онлайн-вебінару. 

12. Графік онлайн-вебінарів визначений, вони відбудуться 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19 та 
22 червня 2020 року об 11: 00 на платформі MS Teams. 
У залежності від того, до якої групи Вас включено, Вам буде надіслано посилання 
з пропозицією приєднатися до онлайн-наради в одну із вищезгаданих дат та у 
вказаний час (інструкцію щодо приєднання буде надіслано; за потреби Ви 
можете зв’язатися з нами і ми протестуємо зв’язок). Просимо розпочинати 
приєднання завчасно (за 5-10 хв до початку онлайн-вебінару). 

13. Подбайте, що перед початком онлайн-вебінару всі надіслані матеріали були біля 
Вас. 

14. Приєднавшись до вебінару, напишіть у чаті Ваші прізвище, ім’я, посаду, та назву 
медичного закладу. На початку вебінару Вам також буде надана можливість 
відрекомендуватися та сказати кілька слів про те, які енергоефективні заходи 
було впроваджено у Ваших медичних закладах, або плани щодо цього. 

15. Якщо в процесі онлайн-вебінару виникають запитання, пишіть їх у чат, або 
дочекайтеся, поки тренери нададуть Вам можливість їх озвучити. 

16. Після завершення онлайн-вебінару Вам буде надіслано форму зворотного 
зв’язку. Прохання не зволікати та відповісти на запитання відразу після 
отримання відповідного посилання (вказуйте актуальну електронну адресу на 
яку буде надіслано іменний сертифікат про участь в даному вебінарі, електронні 
інструкції до приладів та презентації).  
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