Освітня програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації)
викладачів Вінницького національного технічного університету
Період навчання 3 жовтня 2019 - 28 травня 2020 року
Обов’язковий блок тренінгів
Розробка курсу: Використання хмарних технологій
в освітньому процесі. Початковий рівень
використання інформаційних технологій.

1,33 кредита
(40 год.)

Мета тренінгу: познакомити викладача з організацією
роботи та з базовими офісними сервісами Google.
Тренінг включає в себе знайомство та роботу з
хмарними технологіями в навчальному процесі та
поширеними прикладами їх використання, основними
направленнями Google in Education, Google for Office,
огляд використання офісних додатків у хмарних
середовищах. Навичками роботи з Google Calendar,
Google Диск, Google Documents, Google Таблицями,
Google Презентаціями, Google Поштою, спільною
роботою з файлами, особливостями та прикладами їх
використання.
Колективна та факультативна (позакласна) робота
з сервісами Google.

0,93 кредита
(28 год.)

Мета тренінгу: отримати навички колективної та
факультативної (позакласної) роботи з сервісами
Google.
Тренінг включає в себе роботу з важливими сервісами
Google: Google Contacts, Google Keep, Google Site,
Google Task, Google graphics editor та Google Scholar,
соціальними мережами та блогами, приклади їх
використання.
Організаційна робота викладача та основи
дистанційної взаємодії з сервісами Google.
Мета тренінгу: отримати навички організаційної
роботи викладача та основам дистанційної роботи з
сервісами Google.
Тренінг включає в себе роботу з такими важливими
сервісами Google як Google Classroom, Google Forms,
Google Groups та різними методами дистанційної
роботи зі студентами.

0,93 кредита
(28 год.)

Вдосконалення роботи викладача за допомогою
використання мобільних розширень сервісів Google
та відомих сучасних засобів безпеки.

0,8 кредита
(24 год.)

Мета тренінгу: вдосконалити роботу викладача за
допомогою використання мобільних розширень
сервісів Google та відомих сучасних засобів безпеки.
Тренінг включає в себе ознайомлення з основою
безпеки та конфіденційністю відносно даних
користувача під час використання хмарних технологій
в навчальному процесі та роботою Google з акаунтом,
його налаштуванням, безпечною роботою в мережі
Інтернет, важливими додатками Google Chrome,
офісними додатки які існують в Google Chrome,
мобільними технологіями Google, роботою з Google
Mobile та Google Hangouts, особливостями їх
використання, хмарними технології Google на основі
презентацій, основами дистанційної роботи з іншими
хмарними ресурсами, такими як LMS Moodle.
Всього:

4,0 кредита
(120 год.)

