
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

 «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти електронного навчання в
міжкультурному просторі» 

Курс 6
Спеціальність: 073 Менеджмент

Форма проведення                                      комбінована / онлайн
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                    40 балів
Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на                     

кожне теоретичне запитання, 20 балів – 
розв’язок практичного завдання

Перелік допоміжних матеріалів: ЕНК з дисципліни, література, що      
                                          рекомендована РП

Орієнтований перелік запитань:
1. Визначення поняття е-навчання
2. Онтологія е-навчання
3. Концепції електронного навчання
4. Види е-навчання
5. Освітні технології
6. Засоби е-навчання
7. ІТ-технології е-навчання
8. Е-навчання як компонент Е-середовища
9. Модель хмаро-орієнтованого ЕОС університету  - «академічної хмари»
10. Koнцепція системі електронного навчання
11. Цифрові компетентності та компетентності в галузі ЕН
12. Компетентності вчителя згідно з рамкою DigCompEdu:
13. Модель прогресії DigCompEdu
14. Рівні цифрової компетентності
15. Рекомендації для підвищення цифрової компетентності вчителів та управління

їх впровадженням у школах
16. Концепція «академічної хмари університету» чи іншого навчального закладу
17. Навчальні е-середовища, 
18. Навчальні е-курси, 
19. Е-сервіси колективної роботи, 
20. Онлайн сервіси, 
21. Навчальне відео, 
22. Сервіс відеоконференцій, 
23. Віртуальні лабораторії тощо. 
24. Організаційні аспекти е-навчання (на прикладі КУБГ)
25. Синхронна та асинхронна форми е-навчання. 
26. Архітектура системи, 
27. Організація доступу студентів та викладачів, 
28. Управління процесами е-навчання, 
29. Організація формального і неформального навчання, 
30. Організація е-навчання студентів денної та заочної форм.



31. Концепція безперервної освіти
32. Концепція відкритої освіти
33. Покоління е-навчання: 1.0, 2.0, 3.0
34. Організація е-навчання при формальному навчанні. Особливості.
35. Організація е-навчання у неформальному навчанні.
36. Технології е-навчання.
37. Платформи, які використовуються для е-навчання
38. Синхронні методи е-навчання
39. Асинхронні методи е-навчання
40. Інструментарій  е-навчання:  ресурси  з  навчальним  матеріалом,  сервіси

комунікації, колаборації, оцінювання
41. Веб 2.0., Веб 3.0
42. Поняття хмарних технологій. 
43. Хмарні технології в освіті.
44. Система е-навчання: компоненти
45. Комплекс технічних засобів для забезпечення системи е-навчання
46. Програмні засоби для системи е-навчання
47. Процесний підхід до організації е-навчання
48. Процедури  управління в системі е-навчання
49. Види цифрового контенту в системі е-навчання
50. Дати характеристику процесу "Підготовка е-навчального середовища"
51. Дати  характеристику  процесу  "Добір  та  створення  електронних  навчальних

ресурсів"
52. Дати характеристику процесу "Методика та організація електронного навчання"
53. Дати  характеристику  процесу  "Підготовка  студентів  і  викладачів  до

використання системи електронного навчання"
54. Дати характеристику процесу "Оцінювання якості електронного навчання"

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів включно. 

Екзамен представлений тестом, який має обмеження у часі (1 год. 20 хв) та кількості 
спроб проходження (1 спроба).

Тест містить:

 10 тестових запитань середньої складності (вибір однієї або декількох правильних

відповідей з переліку), кожне 2 бали. 

 2 комптентнісні завдання, кожне 10 балів: змістовність та логічність побудови 

відповіді - 4 бали, реалістичність поставлених завдань, відповідність заходів 

проєкту очікуваним результатам та меті проекту - 4 бали, передбачення 

забезпечення сталості результатів проекту в довгостроковій перспективі - 2 бали.

Кількість дозволених спроб: 1

Тестування закінчене Monday 25 January 2021 20:52 PM

Щоб почати спробу тесту, ви повинні знати кодове слово тесту

Обмеження в часі: 1 година 20 хв



Приклад практичного завдання:
Завдання 1. ВНЗ будує інфраструктуру для організації е-навчання на основі 

власної серверної інфраструктури. Запропонуйте конкретні ресурси та 
сервіси для забезпечення системи е-навчання. Відповіддю буде таблиця 

Інфраструктура 
школи

Інструменти для 
створення е-
навчальних 
ресурсів

Методи 
організації 
навчання

Вимоги до 
компетентності 
викладачів

Показники та 
інструменти 
оцінювання якості 
е-навчання

 

           

Завдання 2:

ЗОШ має достатню можливість для придбання технічних, кадрових, методичних 
ресурсів. Школа потребує забезпечення школярів ресурсами та сервісами для організації 
е-навчання, а також інформування батьків про їх успішність. Запропонуйте варіант 
забезпечення системи е-навчання на основі хмарних інструментів і сервісів Google. 
Відповіддю буде таблиця 

Інфраструктура 
школи

Інструменти для 
створення е-
навчальних 
ресурсів

Методи 
організації 
навчання

Вимоги до 
компетентності 
викладачів

Показники та 
інструменти 
оцінювання якості 
е-навчання

 

           
 

Завдання 3:

1. Розробити модель е-середовища для визначеного кейсу (кейс: ЗОШ не має будь-яких 
можливостей для розвитку е-навчання - технічних, кадрових, методичних, але потребує 
забезпечення школярів ресурсами та сервісами для організації е-навчання, а також 
інформування батьків про їх успішність) на основі матеріалів http://elearning.kubg.edu.ua/
mod/lesson/view.php?id=98077. Для побудови моделі використати доступні програмні 
засоби для побудови графічних моделей або зобразити модель на папері (фото моделі на 
папері відправити як відповідь чи задемострувати удоступняючи свій екран). 

2. Використовуючи доступні ресурси, підібрати найбільш простий і економний варіант 
використання програмного забезпечення для розробленої моделі. Підготувати таблицю з 
описом функціоналу відповідного ПЗ та посиланням на ресурс для його скачування або 
використання у якості хмарного сервісу.

Екзаменатор           Смирнова-Трибульска Є.М.

Завідувач кафедри Ільїч Л. М.


