
                                                                                                                                        
Міністерство освіти і науки України 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

 

Шановні колеги! 

Не знаєте, як створити змістовну мультимедійну презентацію?  

Хочете навчитись проектувати інфографіку?  

Мрієте створювати власний відеоконтент? 

Прагнете розумітись на засобах медійного спілкування сучасної молоді та вміти коригувати їх 

цифрову поведінку? 

Бажаєте оволодіти можливостями, які надає сервіс Google Forms? 

Якщо ТАК, тоді цей курс саме для ВАС!  

Запрошуємо на програму «Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних 

методик», на якій ви:  

- опануєте практичний інструментарій створення якісної презентації; 

- навчитесь розробляти якісну інфографіку; 

- оволодієте азами відео-монтажу та зможете створювати оригінальний відеоконтент; 

- зрозумієте всі тонкощі роботи з Google Forms; 

- дізнаєтесь, як використовувати цифрове життя молоді у навчальних цілях. 

Зацікавились? Тоді мерщій реєструйтесь на програму та почніть вдосконалювати свої навички 

подання інформації! 

Організатор програми: Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного 

університету: http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/  

Період проведення: 17-24 червня 2021 року 

Час проведення: з 14.00 

Форма участі: дистанційна (платформа Google Meet) 

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 годин) 

Вартість: 400 грн. 

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво 

Тематичний план: 

1. Презентації: кращі практики MS PowerPoint та його потенціал. 

1.1 Загальні підходи та рекомендації до стилю та структури.  

1.2 Культура та гарний тон застосування мультимедійних інструментів. 

1.3 Приховані можливості MS PowerPoint.  

2. Інфографіка та візуалізація даних: доступна достовірність. 

2.1 Дані, їх джерела та візуалізація. 

2.2 Створення інфографіки. 

2.3 Безкоштовні онлайн редактори графічного контенту на прикладі Canva. 

3. Відеоконтент: новий вимір навчально-дидактичного матеріалу. Від теорії до монтажу. 

3.1 Мінімальний набір відомостей про відео. 

3.2 Основи відеомонтажу на прикладі безкоштовного редактору VSDC Free Video Editor. 

3.3 Елементарні рішення для створення власного навчального відео. 

4. Google Forms як засіб тестування, збору даних та автоматичної генерації 

4.1 Принципи та архітектура опитувань.  

4.2 Тестування здобувачів освіти. 

4.3 Форми документів та авто-заповнення з анкети Google Forms. 

5. Спосіб цифрового життя молоді та його використання у навчальних цілях. 

5.1 Меми як інструмент розрядки та психологічний якір. 

5.2 Соціальні медіа як спосіб донесення навчального контенту. 

5.3 Тактика і практика використання популярних соціальних мереж. 

 

 

 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/


     Реєстрація: до 13 червня 2021  року за посиланням: https://clck.ru/SfHkt  

або за QR-кодом:   

 

 

 

 
 

Контактні особи:  

 - Гордієнко Віта Павлівна, начальник центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, e-mail: 

v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua; 

- Волік Ксенія Валеріївна, фахівець центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, e-mail: k.volik@uabs.sumdu.edu.ua, 

тел. (095) 684-67-01. 
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