
 

 

Міністерство освіти і науки України 
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності  
 

Шановні педагоги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у короткостроковій програмі підвищення 

кваліфікації «Використання сервісів Google для організації і підтримки 
електронного навчального курсу». 

Період навчання: 25 - 30.09 2020 р. 
Форма навчання: змішане навчання. 
Види занять: онлайн зустрічі (середовище Zoom), самостійна робота з 

електронними матеріалами (середовище LMS Moodle ІДГУ), індивідуальні офлайн 
консультації (аудиторні), проектна робота. 

Загальний обсяг: 30 годин. 
Вартість: 450 грн. 

 
Анотація змісту програми: 

1. Сучасні тенденції розвитку технологій навчання. Електронне, дистанційне, 
змішане, мобільне навчання: основні поняття технологій.  

2. Інформаційно-освітнє середовище педагога. Сервіси Google Suite for Education 
для навчальних закладів. Альтернативні системи та сервіси. 

3. Диск Google. Googlе документи, таблиці, презентації. Особливості створення та 
редагування документів різних типів. Організація віртуального простору для 
роботи. Організація доступу до документів. Колективна робота з документами.  

4. Створення анкет і опитувань. Огляд веб-сервісів для створення анкет і опитувань. 
Підготовка анкет і опитувань засобами Google Forms: типи питань, аналіз 
відповідей. Організація доступу до анкет і опитувань в мережі. 

5. Google ClassRoom - середовище для організації дистанційного (змішаного) 
навчання та його супроводу. Створення та налаштування навчального курсу. 
Реєстрація слухачів. Організація навчальної діяльності у середовищі ClassRoom. 
Google Classroom очима учнів/студентів. 

6. Сервіси для обміну миттєвими повідомленнями: Telegram, Viber, WhatsApp, 
Facebook Messenger. Організація груп для спілкування.  

7. Сервіси для проведення відео трансляцій в режимі реального часу:  Hangouts, 
Zoom, Skype, Google Meet. Підготовка та відеозапис конференції.  

8. Інноваційні рішення для освіти (мотиваційний огляд): сервіс інтерактивних вправ 
LearningApps, віртуальні дошки, карти знань, хмари слів, інфографіка тощо.   
 

Вимоги до рівня підготовки слухача: мати досвід навчальної діяльності, 
вміти працювати у середовищі Інтернет, наявність аккаунта Google. 

 
Умови участі: для участі у програмі підвищення кваліфікації необхідно до 



 

 

22.09.2020 року зареєструватися за посиланням: 

https://forms.gle/Q7tyexNvVvsAsC1LA.  
Дані для оплати та алгоритм подальших дій надсилаються на ел.пошту, 

вказану в анкеті. 
 
 
Контактні особи: 
Вікторія Анатоліївна Мізюк: к.пед.н., доцент кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності; +380 96-57-95-848 ; miziviki@ukr.net  
Марина Вікторівна Дмитрієва: викладач кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності; +380 66-85-02-361; marinka1007@ukr.net  
Євгеній Олександрович Абросімов: викладач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності; +380 93-79-28-206; abrosimov_j@ukr.net 
 

План-графік зустрічей* 

  

Дата 
проведення 

Форма 
проведення 

Час Вид заняття 

25.09.2020р. Онлайн 15:00 - 17:00 Вебінар 

26.09.2020р. Онлайн 10:00 - 12:00 
12:10 - 12:40 

Практикум 
Індивідуальні консультації (за потреби) 

27.09.2020р. Онлайн 10:00 - 12:00 
12:10 - 12:40 

Практикум 
Індивідуальні консультації (за потреби) 

29.09.2020р. Онлайн 15:00 - 17:00 
17:10 - 17:40 

Практикум  
Індивідуальні консультації (за потреби) 

30.09.2020р. Онлайн 15:00 - 16:30 Підбиття підсумків. Захист індивідуальних 
проектів 

 
* Можливі зміни у графіку будуть повідомлятися заздалегідь повідомленням на 
ел.пошту. 
 
** Контактні консультації (офлайн) будуть проводитися за попереднім записом 
(для врахування вимог щодо дотримання санітарно-епідеміологічних норм під час 
карантину) у телефонному режимі.  

Контактна особа: +380668502361  - Марина. 
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