
ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПЕРІОД
з 06.04.2020 р. по 17.04.2020 р

1. 07.04.2020 р. вебінар «Потенціал соціальних мереж для роботи з аудиторією 
під час карантину»

Час проведення: 14:00 
Тематичний план вебінару:
1. Визначення понять, переваги й недоліки найбільш популярних соціальних мереж,
2. Особливості роботи соціальних мереж в умовах карантину.
3. Портрет цільової аудиторії -як створити і для чого.
4. Контент і його види.
5. Мета комунікації через соціальні мережі.
6. Як знайти тему й формат, що зацікавлять аудиторію в час перенасичення 

інформацією.
7. Алгоритми та «фішки»соціальних мереж.
Спікер: Осюхіна Марина Олександрівна -  начальник Центру медїакомунікацій та 
рекламної діяльності, голова ГО «Молодіжна медіаспілка (МИС)», медіатренерка. 
Реєстрація за посиланням:
https://docs. google, со m/forms/d/e/lFAIpQLSdxwEnt5iOb2_09jUGHRx- 
9xcpzlgQ9eGOqlxTUNNAK8sy32Q/viewform

2. 08.04.2020 p. вебінар «Доступ до ліцензійного програмного забезпечення для 
власних комп’ютерів викладачів та студентів СумДУ».

Час: 14.00 
Тематичний план
1. Доступ до ГІЗ Microsoft: Office, Windows, Visio, Project, Visual Studio ...
2. Доступ до ГТЗ Autodesk: 3D Max, AutoCAD, Inventor, Fusion 360 ...
3. Д оступ  до програм них продуктів  академ ічного  м агази ну  O nT heH ub: 

програм уванн я т а  технології, дані та аналітика, ін ж енерія  тощ о. К ом панії:
G oogle, A dobe, A m azon, M atL ab, JetB rains, IB M  A cadem ic In itiative, Sketch,
Atlassian, Alibaba...

Спікер: Півень Андрій Григорович, начальник Центру комп’ютерних технологій
СумДУ.

Реєстрація за посиланням:
//docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSeikQyJIa0Z2LU5jYIaIcyyB5tiGHXHjW3Y7oUvmCJ8hi 
J efg/vie wform?usp—s f j i  n k

3. 09.04.2020 p. вебінар «Фальшиві новини під час карантину - як вирізняти і 
як реагувати»

Час проведення: 14:00 
Тематичний план вебінару:
1. Визначенім поняття «фейк». Види фейків. Історія появи фейків
2. Шляхи поширення фейків. Ознаки фальшивого повідомлення
3. Приклади відомих фейків про коронавірус. Способи виявлення фейків
4. Практична вправа: виявіть фейки у пропонованих новинах про коронавірус
Спікер: Марина Осюхіна -  начальник Центру медіакомунікацт та рекламної діяльності 
СумДУ, голова Г О  «Молодіжна медіаспілка (ММС)», медіатренерка.
Р еєстр ац ія  за п оси л ан н я м :
h ttp s ://d o cs .g o o g le .eo m /fo rm s/d /e /lF A Ip Q L S f4 r3  J0 E d P x teZ K m c_ G czy n 4 d o b 6 T 5 ek - 

TyimDwDJMy3WL04Q/viewform

https://docs
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSf4r3


4. 10.04.2020 р. програма підвищення кваліфікації «Сучасні методи обробки 
статистичних даних» (відновлення занять для двох груп, які починали навчатися на 
початку березня).

Час проведення: 11:00
Лектор: Люльов Олексій Валентинович, д.е.н, завідувач кафедри маркетингу.
Дати проведення наступних занять за цією програмою будуть погоджені зі слухачами 
10.04.2020 р.

5. 10.04.2020 р. вебінар «Lectur.ED: створення тестів; типи тестових питань; 
налаштування»
Час проведення: 14:00
Спікер вебінару: Шовкотяс Оксана Анатоліївна -  к.ф.-м.н., завідувач навчально- 
методичної лабораторії електронного навчання Організаційно-методичного центру 
технологій електронного навчання.

Реєстрація за посиланням:
https://does.google.eom/forms/d/e/lFAlpQLSd3ip6huU4bPd3MrGsllzK5v5VV9wH47uzmD 
GzOiiu4j8i__w/viewform?usp=sf_link

6. 16.04.2020 р. Короткострокова програма, підвищення кваліфікації «Основи 
критичного мислення: логіка, діалектика, риторика»
Час: 14:00 

Тематичний план:
1. Сутність критичного мислення. Логічне поняття.
2. Логічне судження.
3. Л огіка зап итань та  відповідей .
4. Закон и  м ислення.
З а г а л ь н и й  о б с я г :  1 креди т ЄК'ГС.
Л е к т о р : Т уляков О лег О легович , к .пед .и ., доцен т каф едри  психології, п ол ітології та
соціокудьтурних технологій.
Реєстрація за посиланням:
https://docs.googie.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfVHGVJjYVIbSmrAGneU_tmr62gdHwmVFiP0ost5DNh
v3G7Yg/viewform

https://does.google.eom/forms/d/e/lFAlpQLSd3ip6huU4bPd3MrGsllzK5v5VV9wH47uzmD
https://docs.googie.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfVHGVJjYVIbSmrAGneU_tmr62gdHwmVFiP0ost5DNh

