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АНОТАЦІЯ 
 

Недобор В. А. - Дослідження тематичних трендів освітнього онлайн-контенту 

в період карантину. 

В ході дослідження вивчені можливості і методи освіти в режимі онлайн 

в період карантину і можливих наслідків, а також актуальності онлайн-освіти 

після завершення карантинного режиму. Проведений аналіз освітніх онлайн-

платформ і видів навчання, що допомагає краще зрозуміти який вид онлайн-

освіти найбільш ефективний для засвоєння знань. 

Ключові слова: тематичні тренди освіти, онлайн-освіта, онлайн-освіта 

на карантині, види онлайн-освіти, платформи онлайн-освіти. 

  



SUMMARY 

Nedobor V. A. - Survey of thematic trends of educational online content during the 

quarantine period. 

The study explored the possibilities and methods of online education during 

the quarantine period and the possible consequences as well as the relevance of 

online education after the quarantine regime ends. An analysis of online education 

platforms and types of learning has been conducted, which helps to better understand 

which type of online education is most effective for knowledge assimilation. 

Keywords: thematic education trends, online education, quarantined online 

education, types of online education, online education platforms. 
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