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1. Мета підвищення кваліфікації

Розвиток професійної компетентності в галузі застосування цифрових 

технологій в освітньому процесі, набуття практичних навичок використання 

комп’ютерного інструментарію в освітньому процесі.

2. Результати підвищення кваліфікації

1. Розробка електронних методичних матеріалів засобами сервісів 

КаЬооі та С>Я собе §епегаІіоп

2. Створення анкетування засобами інформаційних технологій

3. Розробка методичних матеріалів зі спільної роботи учнів над 

документами

4. Створення смарт-об’єктів

5. Розміщення відео-матеріалів на відеохостингу

6. Наукова публікація, участь у конференції

7. Розробка інфографіки на одну з тем дисципліни

За результатами підвищення кваліфікації буде надано сертифікат про 

підтвердження поглиблення знань та умінь в галузі використання хмарних 

сервісів.

3, Програма підвищення кваліфікації

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ
(1 кредит  = 30 год .)

1.1. Мобільні пристрої на допомогу викладачеві (2 ауд. год., 5 год. с .р .)

1.2. Застосування технологій опитування засобами сервісу КаЬооі! (З 

ауд. год., 5 год. с .р .)

1.3. Застосування технологій опитування засобами сервісу Сіаззііте (З 

ауд. год., 5 год. с.р.)

1.4. Застосування сервісу (^Я собе (2 ауд. год., 5 год. с .р .)

РОЗДІЛ 2. ІНТЕРНЕТ АНКЕТУВАННЯ ТА ЙОГО ОБРОБКА



(1 кр ед и т = 3 0  год .)

2.1. Створення анкет засобами інформаційних технологій (3 ауд. год., 

10 год. с.р.)

2.2. Налаштування автоматичного опрацювання (2 ауд. год., 4 год. с.р .)

2.3. Аналіз та представлення результатів (5 ауд. год., 6  год. с .р .)

РОЗДІЛ 3. ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТІ (1 к р е д и т ^З О  год .)

a. Хмарні сховища даних (3 ауд. год., 8  год. с .р .)

b. Робота над спільним проектом (4 ауд. год., 6  год. с .р .)

c. Візуалізація даних (3 ауд. год., 6  год. с.р.)

РОЗДІЛ 4. РОБОТА З МУЛЬТИМЕДІА (1 кр ед и т = 3 0  год .)

a. Мультимедіа у презентаціях (2 ауд. год., 5 год. с .р .)

b. Смарт-об’єкти (2 ауд. год., 5 год. с.р .)

c. Налаштування анімації. Вимоги до створення презентацій (3 ауд. 

год., 5 год. с.р .)

сі. Швидке реагування на помилки при демонструванні презентації (З 

ауд. год., 5 год. с .р .) ,

РОЗДІЛ 5. АВТОРСЬКІ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ (1 кр ед и т = 3 0  год .)

5.1 Відеомонтаж для початківців (5 ауд. год., 10 год. с .р .)

5.2  Створення та публікація відеоматеріалів (5 ауд. год., 10 год. с .р .)



Пропонуються участь у заходах:

1. Фізико-математичний фестиваль (жовтень, кожного року)

2. Науково-практична конференція «Наукова діяльність як шлях 

формування професійних компетентностей майбутньог фахівця» 

(грудень, кожного року)

3. Науково-методичний семінар для вчителів «Актуальні питання фізико- 

математичної освіти» (березень-квітень, кожного року)

4. Конкурс учнівських робіт «Розфарбуй життя»

4. Рекомендовані джерела інформації
Основні:

1. Маке 1еашіп§ а\уезоте. ІЖЬ: ЬЦрз://каНоої.сот/

2. КаЬоок ІЖЬ: ЬПрз://каЬоої.П/

3. (()Я собе §епегаІіоп. ІЖЬ: Ьпрз://\у\у\у.рг-собе-£епега1;ог.сот/а1

4. Ребуси українською. ІЖЬ: ЬЦр://геЬиз1 .сот/иа/

5. Айш Г. Візуалізація як спосіб розуміння даних. Фундація Ореп 

Кпо\УІеб§е. ІЖЬ: Ьир://ІехГу.ог§.иа/р§/сЬарІег/пе\¥зтакег/геаб/40161/43250

6. Я к і для чого використовувати візуалізацію даних? / Перекл. Тайнар

В. ІЖІлНирУ/еібоз.оїтуиа/поуупу/уак-і-бІуа-сНоНо-уукогузШуиуаІу-

уігиаІігаІзіуи-бапуЬ/

7. Решение Ооо§1е Сіоиб ВІ. ІЖЬ: Ьирз://с1оиб.§оо§1е.сот/зо1и1;іопз/- 

Ьизіпезз-іпіеііі^епсе

Додаткові:

1. Програми для монтажа відео. ІЖЬ: ЬПрз://зойса1;а1о§.іпїо/ги/оЬ20г/- 
рго^гатту-бІуа-топІагЬа-уібео

2. Ше2Шт. Відеоредактор. ІЖЬ: Ьирз://1іїе2Гі1т.сот/

3. Робота зі смарт-обєєктами. ІЖЬ: Нй;рз://Ье1рх.абоЬе.сот/иа/рііо1;озЬор 
/изіп^/сгеаіе -зтаїТ -оіфесГз.ЬттІ

4. 8таіі Оіфесі РЬоІозЬор. ІЖЬ: Ьирз://каЬг.сот/ги/розІ/161111/


