
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів в електронному 

навчанні»  

курс 5 

Освітня програма: 073.00.04 Управління електронним навчанням у 

міжкультурному просторі 

Форма проведення                           письмова 

Тривалість проведення                    1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:          40 балів 

Критерії оцінювання:                       15 балів – перше (теоретичне) питання,  

15 балів – друге (практичне) завдання.  

                                                             10 балів – третє (практичне) завдання 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

 

1. Стилі навчання та їх врахування в електронному навчанні засобами ІКТ. 

2. Теорія Гарднера та інструменти її реалізації. 

3. Інструменти для розвитку мислення учнів в процесі е-навчання (педагогічне колесо). 

4. Поняття та види електронних курсів. Принципи проектування е-курсів.  

5. Інструменти для розробки медіакурсів: відеоблоги, подкасти, презентації.  

6. Інструменти розробки статичних навчальних курсів: публікування електронних книг 

та міні-курсів, інфографіка. 

7. Інструменти розробки та використання динамічних електронних курсів. 

8. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для підтримки навчальних 

дисциплін: віртуальні лабораторії, тренажери, емулятори, моделі.  

9. Проектування персонального освітнього середовища для електронного навчання на 

базі Google, Office 365.  

10. Платформи для проведення вебінарів та е-навчання.  

11. Проблема забезпечення комунікації та співпраці в умовах електронного навчання. 

Налагодження взаємодії та спільної роботи засобами ІКТ (віртуальні дошки, спільні 

документи, OneNote, вікі).  

12. Інструменти комунікація учасників е-навчання та отримання зворотного зв’язку 

(соціальні мережі, опитування). 

13. Технологія ефективного управління е-навчанням. Використання е-планувальників, е-

календарів. Підтримка створення е-розкладу.  

14. Інструменти для обліку успішності, активності та ведення журналів оцінок в умовах 

е-навчання. 

15. Проблема якості електронного навчання. Технології підтримки е-тестування та 

вимірювання навчальних досягнень.  

16. Оцінювання ефективності застосування ІКТ в освітній діяльності. Модель SAMR. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Описати основні стилі навчання та проаналізувати основні ІКТ інструменти для їх 

підтримки в електронному навчанні.  



2. Сформувати рекомендації щодо використання сукупності інструментів для підтримки 

електронного навчання за умови запровадження профільного навчання з окремого предмету 

(на вибір) у старшій школі. 

3. Скласти рецензію на проект використання ІКТ інструментів для підтримки електронного 

навчання.  

 

Екзаменатор               Барна О.В. 

 

Завідувач кафедри     Литвин О.С.  


