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Корпоративна пошта 

• Навіщо єдина система корпоративної 

пошти? 

Зовнішня презентація 

Внутрішня комунікація 

• Положення про організацію та 

користування корпоративною 

електронною поштою Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

 



Сервіси Google 





Переваги 
•  Щоб використовувати сервіси Google немає необхідності купувати 

операційну систему Windows. Щоб розпочати використання сервісів 

достатньо підключення до Інтернету, браузера та будь-якої вільно 

розповсюджуваної операційної системи або мобільного пристрою. 

 

• Єдиний аккаунт для доступу до всіх сервісів 

 

• Доступ до матеріалів можна отримати як з університету, так і з дому.  

 

• Спільна робота зі студентами в режимі Online. 

 

• Можливість інтерактивної перевірки виконання роботи. 

 

• Стеження за ходом роботи без потреби відволікати від неї студента. 



Можливості корпоративної 

пошти 
• проглядання обговорень. Gmail відстежує окремі «обговорення» 

— початкове повідомлення з ланцюжком відповідей на нього 

 

• автозбереження 

 

• розвинений список контактів 

 

• пошук по вмісту листів і прикріплених файлів 

 

• вбудований чат 



Практичне завдання №1 

• Ввійдіть до своєї корпоративної пошти 

• Встановіть підпис до своїх листів у форматі: 

• ПІБ 

• Посада, підрозділ університету 

• Контактний телефон 

• Додайте до списку контактів адресу 

лабораторії: ndl.io@kubg.edu.ua 

• Створити групу контактів та групову розсилку 

• Встановіть задачу: створити форму 

опитування студентів 
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Пошта 
• Встановіть підпис до своїх листів у форматі: 

• ПІБ 

• Посада, підрозділ університету 

• Контактний телефон 

• Налаштування – Загальні - Підпис 



Контакти 

• Додайте до списку контактів адресу 

лабораторії: ndl.io@kubg.edu.ua 

• Контакти – Додати до групи “Мої 

контакти” 
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Контакти 
• Створіть групу контактів свого 

структурного підрозділу та групову 

розсилку 



Задачі 

• Встановіть задачу: “створити форму 

опитування студентів” зі строком 

виконання до 25 січня 2014 року 

 



Google Drive 



Google Drive 



Google Drive 



Практичне завдання №2 

• Створити документ та надати доступ до 

нього колезі. Відслідкувати внесення 

змін у документ 

• Створити форму опитування з усіма 

типами питань, зображенням, назвою 

розділу. 

• Додати до списку програм – MindMaister 

(сервіс для створення карт знань) 



Google Drive: спільна робота з 

документами 
• Створити документ та надати доступ до 

нього. Відслідкувати внесення змін у 

документ 



Google Drive: спільна робота з 

документами 
• Створити документ та надати доступ до 

нього колезі. Написати у документі, до 

якого надано доступ своє ПІБ 



Google Drive: форми 
• Створити форму опитування з 

усіма типами питань, відео, 

зображенням, назвою розділу. 

 



Google Drive: форми 
• Створити форму опитування з усіма типами 

питань, зображенням, відео, назвою розділу. 

 



Google Drive: форми 
• Збереження та опрацювання відповідей, 

отриманих з форми відбувається у 

таблицях 



Google Drive 
• Додати до списку програм – MindMaister 



Дякуємо за активну участь! 

Заповніть будь ласка форму зворотнього 

звязку! 

 

http://goo.gl/qYj8o1 


