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ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ»/E-LEARNING TECHNOLOGIES 

 
 

Анотація. Дисципліна «Технології електронного навчання» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток здобувачів і призначений 
сформувати вміння застосовувати технології електронного навчання. 
The course "e-Learning Technologies" is the discipline from the list of the free choice. The course 
provides  professional  development  for  applicants  and  is  designed  to  build the ability to apply 
e-learning technologies. 
Мета навчальної дисципліни: дати аспірантам базові знання інструментів електронного 
навчання. Формування готовності здобувачів третього рівня вищої освіти до організації 
електронного навчання у закладах вищої освіти.  
Discipline aim. The aim of the course "e-Learning Technologies" is to give PhD students a basic 
knowledge of e-learning tools. Forming the readiness of third-level higher education applicants to 
organize e-learning in higher education institutions. 
Попередні вимоги: відсутні. 
Змістовні модулі:  

 Сучасні освітні технології навчання / Modern educational technology training.. 
 Дистанційне навчання в системі електронного навчання/ Distance learning in e-learning.  
 Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання / 

Features of the organization of the educational process by distance learning. 
 Змішане навчання як форма інтеграції електронних систем в освіті/ Blended learning 

as a form of integration of electronic systems in education. 
 Вміти розробляти електроні засоби навчального призначення та наповнювати їх 

контентом/ Be able to develop electronic tools for educational purposes and fill them with 
content. 

 Вміти здійснювати організацію освітнього процесу із використанням електронних 
ресурсів/ Be able to organize the educational process using electronic resources. 

Мова викладання: англійська  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ДВА.3.02.01 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Шевченко Володимир Петрович, к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри інтелектуальних 
програмних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики.  
Інформація про викладача: http://csc.knu.ua/uk/person/vpsh 
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