
  

СЕМІНАР 

Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації 

5 червня 2015 року, Київ 

Київська школа економіки спільно з Майкрософт-Україна запрошує викладачів українських вищих 

навчальних закладів на семінар «Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації», який 

відбудеться 5 червня.  

Як свідчать експертні дані, лише 25 % викладачів під час навчання використовують мультимедійні 

засоби, тоді як лише 10% користуються спеціальним програмним забезпеченням при підготовці 

навчального матеріалу (платформи для он-лайн курсів, відеопрезентації тощо).  Тоді як у 

високорозвинених країнах  у навчальному процесі викладачі активно використовують інформаційні 

технології та спеціальні навчальні продукти.  

Київська школа економіки як лідер економічної освіти в Україні та навчальний заклад з західними 

стандартами викладання відчуває відповідальність за поліпшення якості навчання в Україні та 

впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.   

Саме тому ми запрошуємо викладачів, які націлені на професійний розвиток та готові впроваджувати 

інновації в навчальний процес, на семінар із застосування новітніх технологій у навчання. Протягом дня 

будуть розглядатися наступні питання: 

 Як хмарні технології змінюють навчальний процес 

 Як збільшити свою продуктивність, використовуючи Office 365 (програмне забезпечення 

надається ВНЗ безкоштовно) 

 Як корпоративна соціальна мережа Yammer об’єднала прихильників і противників використання 

соціальних мереж в освітній діяльності 

 Як знаходити та візуалізовувати дані за допомогою сервісу Power BI   

Усі учасники отримають сертифікат про участь у семінарі. 

Семінар проходитиме один день, 5 червня, з 10 до 17 години. Робоча мова - українська. Участь у семінарі 

безкоштовна. Учасники будуть забезпечені всіма необхідними матеріалами та частуванням. Витрати на 

транспорт та проживання покриваються учасниками. 

Кінцевий термін реєстрації – 28 травня 2015 року 17:00. Кількість місць обмежена. 2 червня усі 

зареєстровані учасники будуть повідомлені про результати відбору.  

Щоб подати заявку на участь у семінарі, будь ласка, заповніть анкету за посиланням – ЗАПОВНИТИ 

АНКЕТУ. 

  

З питань реєстрації та отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до організаторів                                                       

Тел: (044) 492-8012 (внут. 112 або 120) seminar@kse.org.ua 

Контактні особи:  Наталія Бистрицька, керівник проектів 

                                Заїка Наталія, координатор з академічних питань  

 


