




©Циганівська І.М., 2021 рік 
 

Мета дисципліни– оволодіння навичокдля створення ефективної презентації.Навчитись 
доносити потрібну інформацію до певної аудиторії, переконувати або спонукати її до певних 
дій. 
 

1. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:відсутні 
 
3. Анотація навчальної дисципіни:  

Навчальна дисципліна «Семінар з навичок ефективної презентації» є складовою 
освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 
математика та статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми «Математика 
та викладання математичних дисциплін». Дана дисципліна  є вибірковою. У програмі 
дисципліни розглядаються такі види презентацій як стендова доповідь, слайдові, потокові. 
Розглядається інфографіка як метод візуалізації даних. Використовуються правила і поради зі 
створення і показу ефективної презентації.Все це сприяє розвитку навичок доносити потрібну 
інформацію до певної аудиторії, переконувати і спонукати її до певних дій. 

Викладається у третьому семестріІIкурсув обсязі – 90 год. (3 кредитів  ECTS), 
зокрема:  лекції – 14 год.,семінарські заняття – 28 год.  самостійна робота – 46 год.У курсі 
передбачено 2змістових модулі2модульніконтрольні роботи. Завершується дисципліна – 
заліком. 

Завдання (навчальні цілі): 
 формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці 
або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, 
статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень у математиці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, 
професійнеоволодіння компетентностями:  
1) Здатністьспілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

      2) Навичкивикористанняінформаційних і комунікаційнихтехнологій 
3) Здатністьучитися і оволодіватисучаснимизнаннями 

  4) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел 
5) Здатність до комунікації з фаховими спільнотами державною (українською) мовою; 
  6) Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової діяльності та просторової уяви 
учнів, усвідомлюючи й реалізуючи специфічні можливості процесу навчання математики 
для розвитку логічного та алгоритмічного мислення; 
7) Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, 
виховання та розвитку учнів засобами математики на уроках і в позаурочний час 
8) Здатність організовувати процес навчання математики на засадах педагогіки партнерства 
та дитиноцентризму. 
 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

3 семестр 

РН 1.1 Знати способи візуалізації ідей Лекція, Іспит, усні 30 % 
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РН 1.2 Знати вимоги до структури та змісту презентацій 

РН 1.3 Знати  складові частини презентації 
РН 1.4 Знативиди презентацій 

семінарське 
заняття, 

самостійна 
робота 

відповіді 

РН 2.1 Вміти створювати успішну презентацію 

РН 2.2 Вміти використовувати різні ресурси для 
вдосконалення презентації 

РН 2.3 Вміти використовувати інфографіку  як метод 
візуалізації даних 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

Контрольна 
робота (60% 
правильних 
відповідей), 
виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу) 
представлення 
презентацій на 
семінарських 

заняттях, 
залік,,  виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу 

60 % 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на задачу 
та формулювати робочі гіпотези, спілкуватися з 
колегами з питань застосування математичних 
методів та теорій 
 

РН 3.2 Вироблення навиків командної роботи 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

активна робота 
на лекції, 

семінарських 
заняттях, усні 

відповіді 

10% 

 
 
7. Схема формування оцінки(максимальна кількість балів: 100 балів) 
 
7.1. Форми оцінювання студентів 
 
 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 60 балів.  

1. Активна робота на лекції, усні відповіді:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4,PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, РН2.4, РН3.1 – 5 бали/3 бали; 
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4– 15 
балів/12 балів  
Модульна контрольна робота:PH2.1, PH2.2 – 20 балів/10 балів; 
6. Представлення презентацій на семінарських заняттях:PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, 
РН3.1, РН3.2 – 20/10 бали. 
 

- підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись::PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3, РН2.4,;  
- форма проведення і види завдань: письмово-усна. 
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7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекції передбачає правильні відповіді на питання лектора щодо матеріалу, який 
вивчався раніше, та питання, які дозволяють краще зрозуміти нові понаття або методи доведення 
тверджень, що розглядаються. 
Самостійна робота передбачає вивчення лекційного матеріалу і виконання домашніх завдань.  
 
В третьому семестрі 
 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж рекомендований 
мінімум 35 балів, для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та додатково здати домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових на залік – 24 бали, тобто якщо оцінка студента на заліку є нижчою від 
мінімального порогового рівня (24 бали), то бали за залік не додаються до семестрової оцінки 
(вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 
 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Форма заліку письмово-усна. Білет складається із 4 завдань.  Кожне завдання оцінюються від 0 до 
10балів. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів.  
 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота: на 10-му тижні  семестру. 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH2.1, PH2.2 на 4-му тижні, за РН2.3 на 8 

тижні, за за РН2.4 на 12 тижні  семестру. 
 
 

 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

3-й семестр 
Кількість годин теми Назва теми 

І семестр 
 

Лекції Семінарські 
заняття 

Самост. робота Модульна 
контрольна 

Інші форми 
контролю 

 
1 Візуалізація даних 2 2 4   
2 Презентації та їх 

призначення 
2 4 6   

3 Вимоги до структури 
та змісту презентації 

2 4 10   

4 Правила і поради зі 
створення й показу 

ефективної 
презентації 

2 6 8   

5 Додаткові ресурси 
для вдосконалення 

презентацій 

2 4 8   

6 Топ 15 презентацій 
SlideShare 

2 4 4   

7 Інфографіка як 
метод візуалізації 

даних 

2 4 6 2  

Всього годин за 3 семестр 14 28 46 2  
 

Загальний обсяг 90 годин, у тому числі: 
лекції – 14 годин, 
семінарські заняття – 28 годин, 
консультації – 2 години,  
самостійна робота – 46 годин. 
 

9. Рекомендовані джерела 
 Основні: 

1. Федоричак В. 10 порад по створеннюінфографіки та інструменти, які вам в 
цьомудопоможуть. Lemarbet-блог. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-
magazina/10-sovetov-po-sozdaniyu-infografiki-i-podborka-instrumentov/  

2. Ефективніпрезентації" [Електронний ресурс]: онлайн-курс. Вище: веб-
сайт. URL:http://gohigher.org/course-presentations    

3. Комп’ютерніпрезентації, їхпризначення та класифіікації [Електронний ресурс]: 
презентація. На Урок: веб-сайт. URL:  https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-komp-
yuterni-prezentaci-h-priznachennya-ta-klasiciikaci-96591.html  

4. Візуалізація навчального матеріалу: 7 корисних ідей та інструментів [Електронний 
ресурс]: LearnLifelong: веб-сайт. URL: https://learnlifelong.net/news/682/vizualizatsiya-
navchalnogo-materialu-7-korisnikh-idey-ta-instrumentiv 
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Додаткові:  

5. Вступ. Щотакепрезентація? [Електронний ресурс]. Вітаємо на 
сайтіготовихпрезентацій!: веб-сайт. URL: https://teachua.com/uroky-powerpoint/892-
vstup-shcho-take-prezentacija (дата звернення 05.04.2019)  

6. 10 порад для твоєїнайкращоїпрезентації [Електронний ресурс]: Всесвітні студії: веб-
сайт. URL: https://worldwidestudies.org/news/2018-07-20 

 


