
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Менеджмент електронного навчання»  

Курс 6 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                      комбінована / онлайн 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  відповідь на                     кожне 

теоретичне запитання, 30 балів – 

компетентнісне завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  ЕНК з дисципліни, література, що       

                                          рекомендована РП 

 

Орієнтований перелік запитань: 

1. Поняття комунікації та співпраці, їх ознаки та види.  

2. Ефективність співпраці, індивідуальна та групова відповідальність.  

3. Потреби і виклики співпраці. Перепони до співпраці. 

4. Співпраця в навичках 21 століття.  

5. Різні види співпраці: дослідження і пошук, створення спільних продуктів, 

створення спільного контенту, комунікація, збір даних, оцінювання та ранжування, 

управління навчанням, управління проєктом.  

6. Структура спільної відповідальності.  

7. Електронна співпраця.  

8. Ознаки класифікації електронної співпраці. Складові, що визначають електронну 

співпрацю.  

9. Сервіси, функцією яких є електронна співпраця.  

10. Приклади організації електронної співпраці.  

11. Адаптивне навчання.  

12. Застосування теорії множинного інтелекту Г.Гарднера в ефективному використанні 

ІКТ інструментів в електронному навчанні.  

13. Модель стилів навчання Н.Флемінга VARK.  

14. Загрози та шляхи їх уникнення в процесі електронної комунікації та співпраці.  

15. Принципи поводження з персональною інформацією. 

16. Методики організації освітнього процесу за допомогою вебінарів та веб-

конференцій.  

17. Основні можливості, переваги та недоліки різних засобів.  

18. Використання чатів у веб-конференції для взаємодії, можливості організації 

групової роботи, демонстрація презентаційних матеріалів, запис веб-конференції.  

19. Використання мобільних месенжерів для комунікації в освіті та управлінні.  

20. Створення груп для комунікації, освітніх каналів.  

21. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. 

22. Віддалене управління комп’ютером. Засоби для віддаленого управління 

комп’ютером.  

23. Спільне (колективне) створення електронних ресурсів. 

24. Ведення спільного блогу. Cпівавторство у блозі кількох авторів.  



25. Створення GIF-анімації та публікація створених анімацій у блогах, месенжерах чи 

на форумах. 

26. Користувач у соціальній мережі.  

27. Особливості різних соціальних мереж та їх можливості для використання в 

навчальних цілях.  

28. Організація навчальних груп (освітніх спільнот) в соціальних мережах, 

налаштування їх параметрів.  

29. Текстові, графічні, мультимедійні об'єкти в соціальних мережах.  

30. Співпраця з використанням соціальних мереж.  

31. Основи медіаграмотності. Вплив медіа на суспільство.  

32. Спілкування в мережі.  

33. Кібербулінг: різновиди загроз та способів захисту. 

34. Якість навчання, Якість е-навчання 

35. Якість е-курсів, 

36. Вимагання, критерії оцінювання 

37. Сертифікація курсів 

38. Цифрові компетентності сучасного фахівця, вчителя, учня 

39. Якість вищої освіти та карантин: нові можливості 

40. Поняття цифрового середовища, його призначення.  

41. Дослідження  середовища, характеристики, структура, способи організації й 

використання.  

42. Завдання і функції цифрового середовища.  

43. Компоненти і структура цифрового середовища.  

44. Принципи функціонування цифрового середовища освітньої установи.  

45. Визначення вимог до цифрового середовища. Класифікація вимог. 

46. Етапи проєктування: визначення мети і завдань, аналіз функціоналу цифрового 

середовища, побудова його структурно-функціональної моделі, підбір технічної 

інфраструктури, підбір програмних платформ, проєктування інформаційно освітнього 

забезпечення.  

47. Проєктування процесів розробки цифрового середовища.  

48. Добір та створення цифрових освітніх ресурсів; методика та організація роботи з 

цифровими ресурсами; підготовка користувачів до використання цифрового середовища.  

49. Проєктування компонентів співпраці та взаємодії в цифровому середовищі 

освітньої установи.  

50. Компоненти навчально-методичного спрямування (система електронного навчання, 

електронний репозиторій навчально-методичної літератури, база випускових робіт тощо).  

51. Компоненти наукового спрямування (інституційний репозиторій, електронні 

видання, електронні конференції) та вимоги до них. Компоненти для співпраці.  

52. Процедури управління елементами цифрового середовища: зміст процедур, форма 

опису, методика запровадження на рівні установи. Етапи застосування цифрового 

середовища (використання цифрових ресурсів та сервісів; їх адаптація до потреб). 

Проєктування процесів та обґрунтування методики використання цифрового середовища 

для всіх користувачів установи. 

53. Критерії ефективності та оцінювання якості цифрового середовища освітньої 

установи 

54. Критерії експертного оцінювання цифрового середовища.  

55. Критерії ефективності. Вимоги до критеріїв ефективності.  

56. Критерії оцінювання: широта цифрового середовища, інтенсивність використання 

можливостей цифрового середовища, ступінь свідомої включеності в цифрове середовище 

суб’єктів освітнього процесу, ступінь координації діяльності суб’єктів цифрового 

середовища.  



57. Експертиза компонентів цифрового середовища у послідовності „мета – об’єкт – 

засоби – процедура – продукт”.  

58. Методи оцінювання якості цифрового середовища.  

59. Основні інструменти для оцінювання якості цифрового середовища, їх 

застосування.  

60. Представлення результатів функціонування та якості цифрового середовища.  

61. Шляхи підтримки та розвитку цифрового середовища. 

62. Дані, їх структура та типи. Операції над даними. Кодування даних.  

63. Вимірювання даних та одиниці зберігання даних.  

64. Поняття математичної статистики.  

65. Генеральна сукупність, статистична гіпотеза. Вибірка. Варіанта, варіаційний ряд.  

66. Середнє значення, дисперсія, відхилення, мода, медіана.  

67. Перевірка статистичних гіпотез за допомогою параметричних та непараметричних 

критеріїв.  

68. Параметричні та непараметричні методи перевірки статистичних гіпотез в 

педагогічних дослідженнях. 

69. Поняття візуалізації даних.  

70. Види візуалізацій: лінійний графік, стовчикова діаграма, гістограма, кругова,  

точкова, бульбашкова, географічна діаграми тощо.  

71. Правильне використання діаграм та графіків.  

72. Програмні засоби та цифрові інструменти для візуалізації даних, порівняння та 

особливості застосування для управління електронним навчанням.  

73. Стандартні операції з візуалізації даних.  

74. Графіки та їх типи. Ефективні види графіків.  

75. Використання візуалізації даних в електронному навчання.  

76. Системи прийняття рішень.  

77. Аналітика для електронних таблиць. Google Analytics.  

78. Методи прийняття рішень на основі даних.  

79. Відкриті дані та їх використання.  

80. Програмні засоби для прийняття рішень. 

 

Приклад компетентнісного завдання: 

Спроектуйте цифровий простій державного закладу дошкільної освіти з врахуванням 

потреб учасників. Визначте показники його якості. Опишіть процедуру та етапи 

запровадження цифрового простору. Опишіть алгоритми співпраці та комунікації 

учасників. Опишіть математичні методи моніторингу ефективності впровадження 

цього простору (визначення показників і т.д.). Надайте візуалізовані дані. 

 

 

Екзаменатор               Морзе Н.В. 

 

Завідувач кафедри     Ільїч Л. М. 

 


