Аудіоконференція (Audioconference) - електронна конференція, у якій учасники, що перебувають
у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з
метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.
Блог (англ. blog, від web log, «мережевий журнал або щоденник подій») - це веб-сайт,
основний зміст яко о - записи, що додають ре улярно, зображення мультимедіа. ля бло ів
характерні короткі записи недов отривало значимості. ло ерами називають людей, які ведуть
бло . Сукупність всіх бло ів Мережі прийнято називати бло осферою.
ля бло ів характерна можливість публікаці відкликань (т.зв. «коментарів») відвідувачами. Вона
робить бло и середовищем мережево о спілкування, який має ряд перева перед електронною
поштою, рупами новин, веб-форумами і чатами.
Відеоконференція (Desktop Videoconferencing) - зустріч, методичне засідання, або розмова між
людьми, що перебувають у різних місцях та використовують відеотехноло і як основний канал
зв'язку. При цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін
відеоконференція іноді означає конференці з використанням стисло о відео, конференці по
наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференці .
Відділ дистанційної освіти (Distance education Unit) - спеціальний відділ стаціонарно о
навчально о закладу, що займається наданням послу дистанційно освіти.
Дистанційна освіта (Distance education) - навчання (teaching) і самостійне вивчення (learning), у
якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в
значенні синоніму "дистанційно о навчання". Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі
розподіл навчальних ресурсів серед студентів в освітніх закладах.
Дистанційне вивчення (Distance learning) - термін, що часто використовується як синонім
"дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне
вивчення, так і навчання (teaching). истанційна освіта - це система та процес, що надає студентам
навчальні ресурси. истанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно
характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі студента від викладача, інших
студентів, і навчальних матеріалів й 2) взаємодією між студентом і викладачем, іншими
студентами та навчальними матеріалами з використанням одніє або декількох техноло ій; не
обов'язкове використання саме електронних техноло ій.
Дистанційна комунікація (Distance communication) - застосування телекомунікаційних
техноло ій для реалізаці таких адміністративних функцій, як ор анізація ділових зустрічей,
дискусійних руп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.
Електронна пошта. Найбільш потужна асинхронна техноло ія, де можна посилати листа як
окремим адресатам, так і рупі людей. Список розсилки можна використовувати для виконання
спільно роботи при розв'язанні різних проблем.
Завдання (Assignments) - роботи студентів, що використовуються викладачами з метою взаємоді
зі студентами та для оцінки знань.
Інтерактивність (Interaction) - взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між студентами
та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання.
Інтернет-курси (Internet Courses) - частина навчально о процесу в дистанційній освіті, що
складається в участі в заняттях через Інтернет.

Команда розроблювачів курсу (Course Team) - рупа, що складається з експертів у предметній
області, якій присвячений курс, а також фахівців проектування, викладання та техноло ій, що
збирається для створення курсу.
Комп'ютерні відеоконференції - відеоконференці із застосуванням персонально о комп'ютера,
що має швидке Інтернет-з'єднання, мікрофон, і цифрову відеокамеру. Залежно від застосовувано о
про рамно о та апаратно о забезпечення, відео та аудіо може бути двоканальним або
ба атоканальним. Найбільше застосовується для окремих людей і невеликих руп. У цей час
техноло ія недоступна в ба атьох ре іонах через високі вимо и до швидкості з'єднання й
необхідності наявності спеціально о устаткування.
Консорціум дистанційнї освіти (Distance education Consortium) - дві або більше ор анізаці або
відділи дистанційно освіти, що спільно розробляють курси і/або викладають х.
Консультанти (Counsellors) - cпеціалісти (ор анізаці ) в алузі навчання, що індивідуально
допомо ають студентам у вирішенні академічних або особистих проблем, пов'язаних з навчанням.
Курси дистанційної освіти (Distance education course) - структуровані навчальні про рами для
учнів, що перебувають у місці, відмінному від місцезнаходження викладача, які припускають
формулювання цілей вивчення, участь одно о або більше викладачів, наявність засобів
комунікаці та опис досліджувано о предмету.
Медіа (Media) - носі повідомлень, що доставляють за допомо ою техноло ій: у першу чер у,
текст - у кни ах, методичних посібниках і комп'ютерних мережах; звук - в аудіокасетах та радіо- й
телепередачах; зображення - у відеокасетах і телепередачах; текст, звук і/або зображення - у
телеконференціях.
Мультимедіа (Multimedia) - системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо,
нерухомих зображень, відео та рафіки. Кожний з перерахованих елементів повинен спочатку
бути деяким чином перетворений з анало ово о формату в цифровий, перш ніж він може бути
використаний у комп'ютерних про рамах. Таким чином, відмінною рисою мультимедіа є
конвер енція раніше розрізнених систем.
Навчальні мультимедіа (Instructional Multimedia) - форма комп'ютерно о навчання, що
включає з'єднання різних техноло ій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, рафіка, відео, текст;
що зав одно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторі (див.
мультимедіа).
Система дистанційної освіти (Distance education system) - весь комплекс процесів, що мають
сво м результатом дистанційну освіту, включаючи вивчення, навчання, комунікацію,
проектування та менеджмент.
Телекомунікації (Telecommunication) - процес передачі та одержання інформаці на відстані з
використанням електронних або електрома нітних техноло ій. Інформація може бути олосом,
відео або даними.
Телеконференція (Teleconference ) - конференція, при якій одночасно в кілька місць
транслюється звук (за допомо ою телефону або іншо апаратур). Супутникові відеоконференці та
відеоконференці , засновані на стислому відео, часто також називають "телеконференціями".
Тьютор - це викладач-консультант, який контролює навчальний процес у дистанційній формі й
виконує одночасно функці викладача, консультанта й ор анізатора (менеджера) навчально о
процесу.

