
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра комп’ютерних наук і математики 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

 «Менеджмент електронного навчання - теоретико-методологічні засади,
технології, оцінка та застосування (комплексний іспит)»

курс 5

Спеціальність 073 Менеджмент                                                 

Освітня програма 073.00.04 Управління електронним 
навчанням у міжкультурному просторі

Форма проведення       Онлайн-співбесіда  в середовищі  Cisco 
Webex Meetings

Тривалість проведення                    80 хвилин 
Максимальна кількість балів:         40 балів
Критерії  оцінювання:  10  балів  –  перше (теоретичне)  питання,  30  балів  –
друге (практичне) питання.
Теоретичне питання 1. Максимальна кількість балів за відповідь 10:

№
з/п

Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Відповідь демонструє знання з означеної 
проблематики

5 бали

2. Матеріали викладені в логічній послідовності 3 бали

3. Відповідь відзначається обґрунтованістю 2 бали

Разом 10      балів

Компетентнісне завдання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 30:

№
з/п

Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Змістовність та логічність побудови відповіді. 
Актуальність, новизна розкритої теми.

5 балів

2. Реалістичність поставлених завдань, відповідність 
заходів проекту очікуваним результатам та меті 

5 балів



проекту

3. Означені чіткі прогнозовані результати 
впровадження ІТ рішення

5 балів

4. Якість робочого плану, відповідність бюджету та 
цільовій аудиторії

5 балів

5. Змістовність та логічність побудови виступу. 
Актуальність, новизна розкритої теми.

5 балів

6. Передбачення забезпечення сталості результатів 
проекту в довгостроковій перспективі

5 балів

Разом 30     балів

Перелік тем, які виносяться на екзамен:

Інноваційні методики електронного навчання:
1. Основні  характеристики  четвертої  індустріальної  революції.  Основі
ознаки цифрової трансформації суспільства.
2. Зміни в сфері ІТ. Тренди, пов’язані з трансформацією освіти.
3. Інноваційні методи навчання.
4. Сутність компетентнісного підходу в освіті.
5. Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати.
6. Поняття  змішаного  навчання  (Blended Learning). КласифікаціяBlended  Learning). Класифікація).  Класифікація
організаційних форм змішаного навчання
7. Особливості різних моделей змішаного навчання. Метод “перевернутого
навчання” (Blended Learning). КласифікаціяFlipped Learning). Класифікація).
8. Колаборативне навчання. Оновлення ролей учасників освітнього процесу.
9. Особливості мобільного навчання. Використання мобільних пристроїв в
освітньому процесі.
10. Цифрове  освітнє  середовище  закладу  освіти.  Безпека  цифрового
освітнього середовища 
11. Формування медіа грамотності учнів, студентів та викладачів.
12. Моделі навчання на основі різних освітніх технологій.
13. Розвиток  підприємницького  і  дослідницького,  критичного   мислення.
Поняття інноваційної компетентності.
14. Інтегроване навчання.  Особливості  організації  STEAM-освіти в Україні.
15. Метод  проектів  (Blended Learning). КласифікаціяPBL  -  Project  based  learning). Класифікація),  проблемно-орієнтоване
навчання,  дослідно-пізнавальне  навчання  (Blended Learning). КласифікаціяIBL  -  Inquiry  Based  Learning). Класифікація),
віртуальна, змішана і доповнена реальність.
16. Особливості  технології  дослідно-пізнавального  навчання  (Blended Learning). КласифікаціяIBL -  Inquiry
Based Learning). Класифікація). Етапи дослідження, що формують дослідницький навчальний
цикл. Поняття наукової освіти
17. Створення дослідницьких навчальних просторів (Blended Learning). КласифікаціяILS -  Inquiry Learning). Класифікація
Spaces). Приклади використання.



18. Поняття проектної технології. Класифікація проектів.
19. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в Концепції НУШ.
Формувальне оцінювання. Метод портфоліо.
Інтернетика та інноваційні технології:
20. Інструменти  для  роботи  в  інтернеті,  які  можна  використовувати  в
освітньому процесі.
21. Інструменти  для  роботи  з  апаратною  частиною  і  обслуговування
цифрового обладнання.
22. Сучасні  тенденції  зміни  апаратного  забезпечення  в  провідних  країнах
світу
23. Порівняння можливостей використання в освітньому процесі Гугл диску
та Офісу 365.
24. Сервіси створення електронних публікацій.
25. Робота з менеджером відео в YouTube.
26. Підключення додатків на Гугл диску для роботи з аудіо та відео.
27. Інтернет інструменти роботи з аудіо та відео.
28. Візуалізація даних та інфографіка.
29. Підбір діаграм для відображення різних типів даних.
30. Статична та динамічна інфографіка.
31. Використання інфографіки у презентаціях.
32. Особливості  візуальної  інформації  людьми  різних  вікових  категорій,
національностей, гендеру тощо.
33. Використання пошукових систем, наукометричних баз даних, репозиторії
34. Інструментів для управління проектами.
35. Види електронної комунікації. Зміст електронної співпраці.
36. Поняття LMS, CMS, LCMS.
37. Порівняння комерційного і безкоштовного програмного забезпечення для
управління освітнім процесом.
Управління якістю освіти:
38. Реалізація методів загального управління якістю в Україні.
39. Види  оцінювання  якості  освіти  в  загальній  середній  освіті:  зовнішнє
незалежне  оцінювання  (Blended Learning). КласифікаціяЗНО),  державна  підсумкова  атестація  (Blended Learning). КласифікаціяДПА),  PISA
(Blended Learning). КласифікаціяПрограма міжнародного оцінювання учнів).
40. Моніторинг якості освіти. Національні освітні індикатори.
41. 4.Акредитація та ліцензування як засоби забезпечення якості освіти.
42. 5.Специфіка оцінювання якості освіти в електронному навчанні.
43. Розробка  механізмів  об'єктивного  оцінювання  досягнутої  якості  за
певними показниками і критеріями.
44. Форми  і  методи  збору  інформації  для  оцінювання  діяльності  закладу
освіти.
45. Аналіз  діяльності  закладу  освіти  за  результатами  зовнішнього
незалежного оцінювання випускників.
46. Використання  результатів  оцінювання  закладу  освіти  для  підвищення
якості освіти.
47. Державно-громадське управління якістю освіти.
Експертиза сучасного інформаційного комунікативного середовища:
48. Поняття інформаційного комунікативного середовища.



49. Особливості інформаційного комунікативного середовища.
50. Основні складові інформаційного комунікативного середовища.
51. Роль експертизи інформаційного комунікативного середовища.
52. Критерії ефективності ІКС.
53. Вимоги до критеріїв ефективності ІКС.
54. Узагальнена класифікація критеріїв ефективності ІКС.
55. Критерії  оцінювання  ІКС  (Blended Learning). Класифікаціяширота,  інтенсивність  використання
можливостей  тощо).
56. Послідовність  експертизи  компонентів  (Blended Learning). Класифікація„мета  –  об’єкт  –  засоби  –
процедура – продукт”).
57. Інструменти оцінювання якості ІКС. 
58. Представлення результатів функціонування та якості ІКС.
59. Шляхи підтримки та розвитку ІКС.
Оцінювання в умовах електронного навчання:
60. Тестові завдання. Типи тестів та їх класифікація.
61. Основні  елементи тестового завдання.  Методичні  вимоги до складання
тестових завдань.
62. Особливості тестових завдань в LMS Moodle.
63. Формувальне  оцінювання.  Відмінності  традиційного  та  формувального
оцінювання.
64. Електронні інструменти для формувального оцінювання.
65. Портфоліо як інструмент формувального оцінювання.
66. Онлайнові  сервіси  для  контролю  та  оцінювання,  особливості  їх
використання. 
67. Пірінгове оцінювання. Переваги та недоліки традиційного та пірінгового
оцінювання.
68. Засоби ІКТ для організації пірінгового оцінювання.
69. Автоматизація пірінгового оцінювання з використанням ресурсу Семінар
в LMS Moodle.
Обробка статистичних даних:
70. Поняття вибірки. Репрезентативність вибірки.
71. Основні теоретичні розподіли.
72. Статистичні параметри. Параметри розподілу.
73. Властивості оцінок. Поняття довірчого інтервалу.
74. Поняття статистичної моделі.
75. Поняття статистичної гіпотези. Нульова та альтернативна гіпотези.
76. Приклади статистичних моделей і гіпотез.
77. Критерії  перевірки  статистичних  гіпотез  про  параметри  розподілу
генеральної сукупності (Blended Learning). Класифікаціяприкладні задачі).
78. Критерій Манна — Уітні. Критерій Вілкоксона.
79. Дослідження  нормальних  вибірок.  Як  оцінюються  параметри
нормального розподілу? Властивості оцінок.
80. Критерії згоди (Blended Learning). КласифікаціяКолмогорова і хі-квадрат К. Пірсона) у випадку простої
гіпотези.
81. Непараметричні критерії перевірки однорідності.
82. Кореляційний аналіз.
83. Види регресійних моделей.



84. Сутність  основної  задачі  регресійного  аналізу.  Сформулюйте  модель
простої  лінійної  регресії.  Які  передумови  повинні  виконуватися  при
використанні методів регресійного аналізу?
85. Сутність основної ідеї методу найменших квадратів.
86. Коефіцієнт кореляції, нормальна кореляція.
87. Тренд. Сезонна і циклічна компоненти. Моделі тренду.
Моделювання високотехнологічного освітнього середовища:
88. Поняття високотехнологічного освітнього середовища, його призначення.
89. Структура, способи організації і використання освітнього середовища.
90. Модель узагальненого високотехнологічного освітнього середовища.
91. Завдання і функції освітнього середовища.
92. Розвиток уявлень про високотехнологічне освітнє середовище в освіті.
93. Компоненти високотехнологічного освітнього середовища університету /
школи.
94. Структура  високотехнологічного  освітнього  середовища  університету  /
школи.
95. Визначення  вимог  до  високотехнологічного  освітнього  середовища,
причини складності їх розроблення.
96. Класифікація вимог до високотехнологічного освітнього середовища.
97. Хмаро-орієнтоване  високотехнологічне  освітнє  середовище,  його
особливості.
98. Етапи моделювання високотехнологічного освітнього середовища.
99. Структурно-функціональна  модель  високотехнологічного  освітнього
середовища.
100. Підбір  технічної  інфраструктури  для  високотехнологічного  освітнього
середовища.
101. Підбір  програмних  платформ  для  побудови  високотехнологічного
освітнього середовища
102. Проектування  ІТ-інфраструктури  високотехнологічного  освітнього
середовища
103. Проектування компонентів навчально-методичного спрямування.
104. Проектування  компонентів  е-співпраці  та  е-взаємодії
високотехнологічного освітнього середовища
105. Проектування  процесів  використання  високотехнологічного  освітнього
середовища

Екзаменатор                                                                       Морзе Н. В.
Завідувач кафедри                                                    Литвин О.С.


