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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 кредити / 120 годин 
Курс 5 
Семестр 10 
Кількість змістових модулів з розподілом:  Змістових модулів –  2 
Обсяг кредитів кожен кредит – 30 год 
Обсяг годин, в тому числі: 120 год. 

Аудиторні 24 год., з них 12 год. - дистанційно 
Самостійна робота 96 год.  

Форма семестрового контролю екзамен 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Робоча навчальна програма з курсу «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

електронного навчання в міжкультурному просторі» є нормативним документом Київсь-
кого університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою  комп’ютерних 
наук і математики відповідно навчальному плану освітньо-професійної програми 
073.00.04 “Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі” другого 
(магістерського) рівня спеціальності 073  Менеджмент. 
 Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач другого 
(магістерського) рівня відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Теоретико-методологічні та 
прикладні аспекти електронного навчання в міжкультурному просторі» та необхідне 
методичне забезпечення, складові і технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. Навчальна дисципліна «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
електронного навчання в міжкультурному просторі» складається з двох змістових 
модулів. Обсяг дисципліни – 120 год (4 кредити). 

 
Метою дисципліни є забезпечення базової профільної підготовки за фахом, 

формування теоретичних знань та практичних навичок з питань теоретико-
методологічних та прикладних аспектів впровадження е-навчання в освітній процес 
державних та приватних установ в міжкультурному просторі.  

Завдання полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь у сфері 
менеджменту електронного навчання наступних компетентностей: 
Загальні компетентності: 
ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні компетентності: 
СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації (закладу освіти). 
СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен досягти наступних програмних 
результатів навчання: 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний,  аналітичний та цифровий інструментарій для управління у непередбачуваних 
умовах в тому числі, з урахуванням особливостей управління електронним навчанням в 
міжкультурному просторі. 
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації (закладі освіти), також такі, що стосуються  
управління електронним навчанням, та обґрунтовувати методи їх вирішення. 
ПРН 3. Проєктувати ефективні системи управління організацією (закладом освіти) в цілому, 
та електронним навчанням зокрема, використовуючи різні моделі та LMS системи. 
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективну комунікацію  та співпрацю всередині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті, в тому 
числі у відкритому міжкультурному просторі. 
ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 
вирішення задач з управління організацією (закладом освіти) та освітнім процесом зокрема. 
ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 
людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 
ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток, оцінювати та підвищувати власний 
рівень цифрової компетентності та планувати власний час. 

 
4.  Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

Усього 
у тому числі 

л. п. л.з.  с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти  
е-навчання в міжкультурному  просторі 

Онтологія та структура системи е-навчання  2 2 -  24 
Методичні аспекти е-навчання  2 2 2  24 

Разом за змістовим модулем 1 58 4 4 2  48 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти е-навчання 

Організаційні аспекти е-навчання  2 2 2  24 
Інформаційні технології е-навчання  2 2 4  24 

Разом за змістовим модулем 2 62 4 4 6  48 

Разом 120 8 8 8  96 
 
 
 
 
 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

 



5 

 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні  аспекти е-навчання в 
міжкультурному  просторі 
 
Тема 1. Онтологія та структура системи е-навчання. 

Онтологія е-навчання (поняття е-навчання, класи об’єктів системи електронного 
навчання).  Компоненти інформаційної системи електронного навчання.  Методологічні 
підходи організації е-навчання (системний, інноваційний, синергетичний, особистісно-
орієнтований, рефлексивний, компетентнісний, діяльнісний). Структура системи е-
навчання (технічне, програмне забезпечення, контент, організаційне забезпечення, 
управління користувачами). 
 
Тема 2. Методичні аспекти е-навчання. 

Процесний підхід до розгляду системи е-навчання (підготовка електронного 
середовища навчання, добір та створення електронних навчальних ресурсів, методика та 
організація електронного навчання, мотивація у навчанні, підготовка студентів і 
викладачів до використання системи електронного навчання, оцінювання якості 
електронного навчання та моніторинг навчальних досягнень студентів.)   Моделі, 
системи та стандарти е-навчання. Методична система е-навчання (цілі, зміст, методи, 
форми е-навчання, е-навчальні засоби та ресурси). Технології змішаного, перевернутого 
навчання.  Відкриті ресурси. Дистанційний курс. Структура. CLMS системи. 
 
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти е-навчання. 
 
Тема 3. Організаційні аспекти е-навчання. 

Концепція «академічної хмари університету» (навчальні курси, сервіси колективної 
роботи, онлайн сервіси, навчальне відео, сервіс відеоконференцій, навчальні 
середовища, віртуальні лабораторії тощо). Синхронна та синхронна форми е-навчання. 
Організаційні аспекти е-навчання (архітектура системи, організація доступу студентів та 
викладачів, управління процесами е-навчання, організація формального, неформального 
навчання, організація е-навчання студентів денної та заочної форм). 
 
Тема 4. Інформаційні технології е-навчання. 

Інформаційні технології е-навчання (синхронні, асинхронні, е-середовища, 
академічні хмари, навчальні портали, МВОКи, сервіси веб 2.0, мобільні технології). 
Системи е-навчання на базі відкритих академічних хмар (Google Suit, O365); організація 
системи е-навчання на базі платформ CLMS (Moodle); е-навчання на базі платформи 
EDX; Microsoft Educator Community; організація онлайн навчання  (прямі трансляції 
через YouTube, відеоконференції на базі інструментів  Google та  Microsoft, 
OpenMeetings, Zoom). 

 
 
 
 
 
 

6. Контроль навчальних досягнень 
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
 
 
№ 
з/
п 

 
 
 

Вид діяльності студента 

М
ак
с.
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лі
в 
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ни
цю

 Модуль 1 Модуль 2 
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нк
у 

М
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лі
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 
2 Відвідування практичних (лабораторних) занять 1 4 4 4 4 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 2 10 2 10 
4 Робота на практичних (лабораторних) заняттях  10 4 30 4  50 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю 

- - 46 - 66 

 Всього балів 112 балів 
 Коефіцієнт та бали з коефіцієнтом 60/112=0,536  

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість  
годин 

Бали 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні  аспекти е-навчання в 
міжкультурному просторі 

 
48 10 

1 Онтологія та структура системи е-навчання 24 5 
2 Методичні аспекти е-навчання 24 5 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти е-навчання 48 10 
3 Організаційні аспекти е-навчання 24 5 
4 Інформаційні технології е-навчання 24 5 
 Разом 96 20 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль не передбачено навчальним планом програми. 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Семестровий контроль здійснюється у формі екзамену. 

Критерії оцінювання екзамену 
40-38 балів – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками;  
37-35 балів – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок;  
34-30 балів – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок;  
29-25 балів – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній 

для подальшого навчання або професійної діяльності;  
24-20 балів – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь);  
19-1 балів – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання. 

6.5. Шкала відповідності оцінок 
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Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 
стобальною 
шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 
помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 
знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький 
рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 
7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год., лекції – 8 год., практичні роботи – 8 год., лабораторні роботи – 8 год. 
 самостійна робота –96 год., семестровий контроль – 30 год. 

Модулі 
(назви, бали) 

1. Теоретико-методичні аспекти е-
навчання (46) 

2. Прикладні аспекти е-навчання (66) 

Теми 1 2 3 4 

Лекції 
(теми, 
бали) 

1. Онтологія та 
структура системи 

е-навчання 
(1 бал) 

2.Методичні аспекти е-
навчання  
(1 бал) 

3.Організаційні 
аспекти е-навчання 

(1 бал) 

4.Інформаційні технології е-
навчання 
(1 бал) 

Практичні, 
лабораторні 
роботи 

(теми, бали) 

ПР 1. Компоненти 
інформаційної 

системи 
електронного 
навчання.   
(11 балів)  

ПР 2 Процеси 
організації системи е-

навчання  
(11 балів) 

ПР 3 -навчальні 
ресурси (структура, 
розробка, методика 
використання) 

 (11 балів)  

ПР 4 Інформаційно-
комунікаційні технології е-

навчання (апаратно-
програмні платформи е-

навчання, хмарні сервіси та 
ресурси)  (11 балів) 

  

ЛР 1. Підбір е-
навчальних ресурсів, 
хмарних сервісів 

організації навчання за 
технологіями змі-

шаного, перевернутого 
навчання. (11 балів) 

ЛР 2-3. Системи е-
навчання на базі 

відкритих 
академічних хмар 

(Google Suit, O365)  
 (22 бали) 

ЛР 4. Організація системи е-
навчання на базі платформ 

CLMS (Moodle)  
 (11 балів) 

Самостійна 
робота 

Самостійна робота  
(10 балів) 

Самостійна робота  
(10 балів) 

Підсумковий 
контроль 

(вид, бали) 
Екзамен (40 балів) 

 
 

8.  Рекомендована література 
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