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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДДАЛЕНОГО НАВЧАННЯ» 
 

1. Назвіть зміст поняття сучасні технології в освіті 

2.  Дайте характеристика сучасних технологій. 

3. Визначте основну суть інноваційних процесів у освітньому середовищі. 

4. Назвіть принципи організації навчання з урахуванням ІТ. 

5. Опишіть види навчання на відстані. 

6. Охарактеризуйте та класифікуйте програмні засоби навчального призначення. 

7. Опишіть освітнє середовище під час віддаленого навчання.  

8. Визначте технології та засоби віддаленого навчання. 

9.  Охарактеризуйте структуру управління навчанням на відстані. 

10. Визначте світові тенденції у навчанні на відстані 

11. Дайте характеристику  нормативно-правовим аспектам  забезпечення ефективності 

функціонування навчання на відстані.  

12.  Опишіть процес забезпечення  умов ефективного управління.  

13. Визначте особливості управління навчанням за рахунок впровадження цифрових 

систем. 

14.  Охарактеризуйте  та порівняйте CenturyTech, ClassDojo, Edmodo  інструменти і 

ресурси для управління класними кімнатами. 

15. Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних 

закладів. Moodle – навчальна платформа. 

16.  Skooler – інструменти для перетворення програмного забезпечення Microsoft 

Office в освітню платформу 

17.  Охарактеризуйте сучасний стан впровадження Міністерської програми «Держава у 

смартфоні»,  

18. Визначте позитивні та негативні сторони «Держави у смартфоні». 

19.  Дайте коротку характеристику авторському праву 

20.  Охарактеризуйте явище академічної доброчесності.  

21.  Опишіть особливості застосування у навчанні мобільного телефону. 

22.  Особливості створення різних видів візуалізації інформації через мобільний 

телефон.  

23. Особливості технологій навчання на відстані, призначених для систем Android, 

Apple та інших. 
24.   Поняття гейміфікації. 
25. Види навчання з використанням всесвітньої глобальної мережі.  
26. Ігрові технології у навчанні на відстані.  
27. Види навчальної роботи із використанням Інтернет технологій.  
28.  Охарактеризуйте програми Can’t wait to Learn, Kolibri, Rumie, Ustad Mobile та 

порівняйте їх. 
29.   Структура дистанційного освітнього ресурсу 
30. Головні психолого-педагогічні складові дистанційного навчання..  
31. Massive Open Online Course (MOOC) Platforms (широкодоступні, публічні, відкриті 

дистанційні онлайн курси) 
32.  Викладач, що працює на відстані,  
33. Структура особистості дистанційних курсів.  
34. Особливості педагогічної діяльності під час навчання на відстані. 
35.  Портфоліо та його роль у позиціонуванні свого іміджу.  
36. Можливості вдосконаленні та саморозвитку.  
37. Проблеми кадрового педагогічного забезпечення.  
38. Тьютор, як організатор дистанційного навчання.  

https://www.century.tech/
http://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://classroom.google.com/h
https://moodle.org/
https://skooler.com/
https://www.warchildholland.org/projects/cwtl/
https://learningequality.org/kolibri/
https://www.rumie.org/
https://www.ustadmobile.com/lms/


39. Специфіка створення та запровадження авторських курсів на дистанційних 

платформах. 
40.  Охарактеризуйте інструменти для створення інтерактивних зображень (Thinglink).  
41. Візуальне представлення навчального контенту (Buncee). 
42.  EdPuzzle – програмне забезпечення для створення відео заняття. 
43.  Nearpod – програмне забезпечення для створення уроків з інформативною і 

інтерактивної оціночною діяльністю. 
44. Pear Deck – полегшує розробку привабливого навчального контенту з різними 

функціями інтеграції. 
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https://www.thinglink.com/
https://app.edu.buncee.com/
https://edpuzzle.com/
https://nearpod.com/international?utm_expid=.0dkcszR9SP2jr9OT7IpJhA.1&utm_referrer=
https://www.peardeck.com/

