
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Освітні тренди та інноваційні педагогічні технології електронного навчання» 
(повна назва навчальної дисципліни за навчальним планом) 

для студентів заочної форми навчання 
Курс 5 

спеціальності    073 «Менеджмент» 

(шифр і назва спеціальності) 

освітнього рівня     другого (магістерського) 
(назва освітнього рівня, ОКР) 

освітньої програми 073.00.04 «Управління електронним навчанням у 

міжкультурному просторі» 
Форма проведення комбінована / онлайн  

Тривалість проведення 1 год. 20 хв.  

 

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання: 10 балів - відповідь на кожне теоретичне запитання (тести), 30 балів – 

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

Орієнтовний перелік питань, винесених на екзамен з предмету 2021-2022 н.р. 

1. Основні характеристики четвертої індустріальної революції. Основі ознаки цифрової 

трансформації суспільства. 

2. Зміни в сфері ІТ. Тренди, пов’язані з трансформацією освіти. Цифрові тренди. 

3. Цифрова трансформація освіти. Нові технології в освіті. 

4. Інноваційні методи та технології. 

5. Поняття цифрової трансформації суспільства, бізнесу. Ознаки та принцип цифрової 

трансформації підприємства. Сучасні технічні тренди та їх вплив на трансформацію 

суспільства.  

6. Поняття про освітню еко-систему.  

7. Моделі цифрової трансформації бізнесу. 

8. Моделі цифрової трансформації закладів вищої освіти. 

9. Технології активного навчання. Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на 

конкретні результати. 

10. Інтегроване навчання. STEAM освіта. Особливості та основні принципи організації 

занять з STEAM. Поняття про STEAM-компетентність, підприємництво. 

11. Добір методів та цифрових інструментів навчання за моделлю Technological, 

Pedagogical And Content Knowledge (TPACK). 

12. Сутність компетентністного підходу в освіті. 

13. Визначення освітніх цілей за SMART- технологією в дистанційному навчанні. 

14. Таксономія Блума. Розвиток навичок вищих рівнів в електронному навчання.  

Таксономія Блума при традиційному та перевернутому навчанні. 

15. Цифрове освітнє середовище.  

16. Моделі навчання на основі різних освітніх технологій. Зміна освітнього простору і 

способів організації навчальної діяльності.  

17. Моделі навчання та особливості поколінь учнів. Характеристика дистанційного учня 

(студента). 

18. Порівняння стилів навчання в традиційному та дистанційному форматах. 

19. Модель ADDIE.  



20. Персональне навчальне середовище. Особливості створення та розвитку. Інструменти 

для розвитку персонального навчального середовища. 

21. Педагогічне проєктування та педагогічний дизайн. Метод Ган’є, що лежить в основі 

педагогічного проектування. 

22.  Діяльнісний підхід та конструктивізм. Конструктивізм та електронне навчання.  

23. Персоналізоване навчання. Адаптоване навчання. 

24. Оцінювання як діагностична система. Підсумкове та формувальне оцінювання. Сучасні 

підходи до оцінювання.  

25. Формувальне оцінювання – як технологія. Переваги формувального оцінювання. 

Процес формувального оцінювання. Стратегії оцінювання. Методи та інструменти 

оцінювання. Взаємооцінювання. Рефлéксія. 

26. Цифрові інструменти для здійснення формувального оцінювання. 

27. Технологія сторітелінгу. 

28. Технологія мікронавчання. Принципи ефективного мікронавчання. Поняття мікро-

модуля. Типи мікроконтенту. 

29. Технології дистанційного навчання. Типи дистанційних курсів. Відкриті освітні 

ресурси, авторські права.  

30. Особливості організації дистанційного навчання в закладах середньої та вищої освіти. 

Асинхронне та синхронне навчання. Переваги та обмеження асинхронного та синхронного 

навчання.  

31. Поняття змішаного навчання. Технології змішаного навчання. Класифікація 

організаційних форм змішаного навчання.  

32. Різні моделі змішаного навчання: Модель ротації, гнучка модель ротацій, модель 

самостійного змішування, віртуально збагачена модель. Типи використання ротаційних 

моделей в освітньому процесі. 

33. Технології колаборативного навчання. Оновлення ролей учасників освітнього процесу.  

34. Технології “перевернутого навчання” (Flipped Learning). 

35. Особливості мобільного навчання. Використання мобільних пристроїв в освітньому 

процесі. 

36. Технологія BYOD (Bring Your Own Device) -  технології використання власних 

пристроїв. 

37. Технології Microlearning – технології використання коротких відео. 

38. Технології геймифікації - навчання через гру, використання е-навчальних ігрових 

середовищ.  

39. Розвиток підприємницького і дослідницького, критичного  мислення.  

40. Метод навчальних проєктів (PBL - Project based learning) 

41. Проблемно-орієнтоване навчання. 

42. Технології дослідницько-пізнавального навчання (IBL - Inquiry Based Learning). Етапи 

дослідження, що формують дослідницький навчальний цикл. 

43. Цифрові інструменти для організації уроку за технологією дослідницько-пізнавального 

навчання (IBL).  

44. Створення дослідницьких навчальних просторів (ILS - Inquiry Learning Spaces). 

45. Етапи здійснення проектів та інструменти для їх реалізації. Особливості реалізації 

колективних проєктів.  

46. Технології віртуальної, змішаної і доповненої реальності.  

47. Технологія портфоліо. Електронне портфоліо: принципи формування, інструменти. 

Використання електронного портфоліо для оцінювання навчального прогресу студентів. 

48. Класифікація цифрових інструментів для використання в освітньому процесі.  

49. Цифрові інструменти організації дистанційного навчання. 
 


