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ВСТУП 

1. Мета дисципліни  – формування готовності майбутніх вчителів та викладачів 
математичних дисциплін у закладах освіти до використання у майбутній професійній 
діяльності готових цифрових освітніх ресурсів та самостійної, або колективної розробки 
власних. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: Основи програмування та основні види інформаційних технологій. 
2. Вміти: Працювати з сучасними засобами обробки інформації та передачі даних на 

рівні користувача. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з сучасними інтерактивними 

системами та інформаційними мережами. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Цифрові освітні ресурси» є складовою освітньої програми 

підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 11 «Математика та 
статистика» зі спеціальності 111 «Математика»,  освітньої програми «Математика та 
викладання математичних дисциплін». 

Дисципліна є вибірковою. Дисципліна «Цифрові освітні ресурси» передбачає  
ознайомлення зі стандартними програмними продуктами, призначеними для  створення 
математичних текстів, елементарних баз даних; обробки та ілюстрації числових та інших даних; 
створення презентацій; створення продуктів для проведення оцінювання знань учнів та студентів. 

зі стандартними задачами шкільного курсу математики (алгебри, планіметрії та 
стереометрії) для учнів 5-11 класів. Особлива увага приділяється методикам подачі базових 
математичних понять та розв’язання типових задач алгебри, текстових задач, та геометричних 
задач, необхідних для успішного засвоєння матеріалу школярів. 

Викладається у 5 семестрі в обсязі 120 год. (4 кредитів ECTS1), зокрема: лекції – 44 
год., консультації – 2 год., самостійна робота – 74 год. У курсі передбачено 2 змістових 
модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком в п’ятому 
семестрі. 
 
4. 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». 

Завданням дисципліни є професійне оволодіння компетентностями: 
1) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6); 
2) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7); 
3) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
4) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
5) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем (СК-

6); 
6) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 

обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (СК-8); 
7) Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової діяльності та просторової уяви 

учнів, усвідомлюючи й реалізуючи специфічні можливості процесу навчання математики 
для розвитку логічного та алгоритмічного мислення (СК-24); 

                                                
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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8) Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, 
виховання та розвитку учнів засобами математики на уроках і в позаурочний час (СК-25). 

 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Код Результат навчання (РН) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 

1.1 Знати основні типи цифрових 
освітніх ресурсів, їх класифікацію 

лекція, самостійна 
робота 

бліц-
опитування 

7,5% 

1.2 Знати основи законодавства про 
цифрові освітні ресурси 

лекція, самостійна 
робота 

бліц-
опитування 

10% 

1.3 Знати основні методи підготовки 
електронних навчальних видань 

лекція, самостійна 
робота 

бліц-
опитування 

10% 

1.4 Знати основні методи ведення 
електронних журналів та обробки 
статистики успішності учнів 
(студентів) 

лекція, самостійна 
робота 

бліц-
опитування 

7,5% 

1.5 Знати основні методи підготовки 
презентацій по темі уроків (лекцій) 

лекція, самостійна 
робота 

бліц-
опитування 

10% 

1.6 Знати основні методи підготовки 
електронних тестових та інших форм 
контролю знань учнів (студентів) 

лекція, самостійна 
робота 

бліц-
опитування  

10% 

2.1 Вміти використовувати стандартні 
програми для підготовки до друку 
математичних текстів різного 
спрямування та підготовку 
презентацій 

лекція, самостійна 
робота 

реферат, 
презентація, 
доповідь 

20% 

2.2 Вміти здійснювати пошук цифрових 
освітніх ресурсів та розробляти 
власні електронні засоби перевірки 
рівня набутих знань учнями 
(студентами) 

лекція, самостійна 
робота 

презентація, 
доповідь 

20% 

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

2,5% 

3.2 Вироблення навиків командної 
роботи 

лекція, самостійна 
робота 

Активна 
робота на 
лекціях, 
семінарських 
заняттях, усні 
відповіді 2,5% 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

                             Результати     
навчання дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 1

.5
 

РН
 1

.6
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

РН-7 - Пояснювати математичні 
концепції мовою, зрозумілою для 
нефахівців у галузі математики 

+  +  + + + + + + 

РН-8 - Здійснювати професійну 
письмову й усну комунікацію 
українською мовою та однією з 
іноземних мов 

+ + + + + + + + + + 

РН-9 - Уміти працювати зі 
спеціальною літературою іноземною 
мовою 

+  + + + + + +   

РН-15 - Знати теоретичні основи і 
застосовувати алгебраїчні методи 
для вивчення математичних 
структур 

    + +  + + + 

РН-41 - Здатний формувати в учнів 
розуміння основ математичного 
моделювання, готовність до 
застосування моделювання для 
розв’язування задач 

    + + + + + + 

РН-44 - Здатний до ефективної 
комунікації в процесі навчання учнів 
математиці, до пошуку та обробки 
нової інформації, до використання 
сучасних інформаційних технологій 

 + + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки.  
7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  
. 
1. Бліц-опитування з тем ЗМ1: РН 1.1, РН 1.2, РН 1.3, РН 1.4 – 10 балів/ 6 балів.  
2. Бліц-опитування з тем ЗМ2: РН 1.5, РН 1.6, – 10 балів/ 6 балів.  
3. Реферат, або презентація (ЗМ1): РН2.1 – 20 балів/ 11 балів. 
4. Реферат, або презентація(ЗМ2): РН2.2 – 20 балів/12 балів. 
Разом: 60/35 

- підсумкове оцінювання:  
- форма оцінювання - залік. 
- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів. 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH2.1, PH2.2; 
- форма проведення заліку – усна. 
 

7.2 Організація оцінювання: 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 

балів, рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни, 
становить 35 балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, 
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ніж рекомендований мінімум – 35 балів, для підвищення балів отримують можливість 
написати додаткову контрольну роботу та виконати додаткові завдання з самостійної роботи. 
Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 20 балів, тобто, якщо оцінка 
студента на заліку є нижчою від мінімального порогового рівня (20 балів), то бали за залік не 
додаються до семестрової оцінки. 

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. 

 
Терміни проведення форм оцінювання 
На протязі семестру: 

1. Захист реферату, або презентація 1: на 6-му тижні навчального періоду. 
2. Захист реферату, або презентація 2: на 12-му тижні навчального періоду.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій і семінарських занять 
Кількість годин теми Назва теми 

І семестр 
 

Лекції Практичні 
заняття 

Самост. робота Модульна 
контрольна 

Інші форми 
контролю 
(реферат) 

Змістовий модуль 1. Електронні видання та засоби їх створення  
1 Поняття про цифрові 

освітні ресурси та 
загальні вимоги до 
них 

6  8   

2 Розробка та 
оформлення 
електронних 
навчальних видань 

8  14   

3 Електронні засоби 
зберігання даних та 
їх аналізу 

8  12 1 1 

Змістовий модуль 2. Засоби візуалізації та системи тестування в освітньому процесі  
4 Презентації та 

візуалізація 
6  12   

5 Створення 
відеоконтенту та 
використання 
гаджетів в 
освітньому процесі 

8  14   

6 Електронні засоби 
тестування рівня 
знань, їх пошук, 
аналіз, та самостійне 
створення 

8  14   

Всього годин за семестр 44  74   
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекції – 44 год., 
Консультації – 2 год.,  
Самостійна робота – 74 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 
Основні: 
1. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ МОН 
України від 01.10.2012 № 1060 (зміни від 29.05.2019 р. за № 749). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. 
2. Про затвердження Положення про електронний підручник: Наказ МОН 
України від 24.05. 2018 р. за № 621/32073 (зміни від 29.05.2019 р. за № 748). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#n14. 
3. Аман І. С., Литвиненко О. В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: 
методичний посібник. Кіровоград, 2016. 88 с. 
4. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в 
навчальному процесі: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Планер». 2011. 220 с 
Додаткові: 
1. Євсєєв О. С. Створення інтерактивних медіа: навчальний посібник. Харків: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 136 с. 
2. Цифровий освітній ресурс з дисципліни «Цифрові освітні ресурси»: 
система Moodle_IDGU / Мізюк В. А. [Web-ресурс]. URL: https://idgu.in.ua 


