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Програма підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Немировська Наталія - учитель української мови та
літератури Гайсинської СЗШ І-ІІІ ст №4 м. Гайсина Вінницької області, методист. Увійшла до
ТОП-50 GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE-2018
Назва: Можливості Google в освітньому середовищі
Мета: Розглянути переваги та способи використання сервісів Google у навчально-виховному
процесі.
Зміст:

Сервіси Google сприяють професійному розвитку вчителя.1.
Основні плюси Google для навчальних закладів.2.
Які сервіси Google має знати педагог і має вміти ними користуватися?3.
Практичне застосування сервісів Гугл в школі та моїй діяльності як вчителя-філолога:4.
A. Способи використання Google Docs.
B. Створювати форми для опитування так само легко, як і створювати документи за
допомогою Google форм.
C. Google фото допоможе Вам зберігати та упорядковувати ваші фото, створити колажі.
D. Google Blog та Blogger – створюємо власний унікальний блог.
Інші сучасні освітні інструменти для вчителів.5.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: ІКТ
Сформовані компетентності: інноваційність, цифрова
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про переваги використання
доступних сервісів Google у професійній діяльності педагога, навчаться
ефективно працювати з Google документами та Google формами, а також розширять знання
про роботу з Google Blog та Blogger.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

