
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика використання 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна, заочна  

Освітній ступінь:   бакалавр         

Галузь знань:   01 Освіта / Педагогіка       

Спеціальність:   для всіх спеціальностей   

Освітня програма:             для всіх освітніх програм 

Рік навчання:   2-4    

Семестр:    3-8   

Кількість кредитів (годин):  4 кредити (120 год.) Денна: лекцій 16 год.; лабораторних 32 

год.; самостійної роботи 72 год. Заочна: лекцій 4 год.; лабораторних 8 год.; самостійної 

роботи 108 год.. 

Посилання на курс на платформі Moodle:  

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1190 

Мова викладання:   українська    

 
2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Мізюк Вікторія Анатоліївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.пед.н., доцент 

Кафедра: кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Робочій e-mail mizjuk@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: середа, 15:00-16:00 

 

3. Опис та мета дисципліни  

Навчальна дисципліна «Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика 

використання» є вибірковим компонентом підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня 

«бакалавр» для освітніх програм галузі 01 Освіта / Педагогіка. Вона покликана ознайомити 

студентів із сучасними цифровими освітніми технологіями,  сформувати у них 

компетентності раціонально відбирати оптимальні для освітнього процесу. 

Метою вивчення дисципліни є формування готовності майбутніх вчителів 

інформатики до використання у майбутній професійній діяльності готових та розробки 

власних цифрових освітніх ресурсів (надалі ЦОР).  

Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач, алгоритм 

вивчення навчального матеріалу дисципліни,  необхідне методичне забезпечення, складові 

і технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів.  

Передумовами вивчення дисципліни є володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями на рівні активного користувача. 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни майбутній вчитель закладу загальної середньої 

освіти має бути підготовленим до впровадження сучасних цифрових освітніх технологій у 

професійній педагогічній діяльності завдяки опануванню:  

Результати навчання: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1190


 Знання: поняття «цифрові освітні ресурси», класифікацію ЦОР; вимоги до ЦОР, 

технічні й методичні особливості використання ЦОР в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти; методи оцінки ефективності використання відповідного ЦОР на 

уроках і позаурочній діяльності школярів. 

 Уміння: проводити пошук, аналіз і систематизацію цифрових засобів навчання; 

добирати та застосовувати готові й розробляти власні цифрові освітні ресурси, спрямовані 

на підтримку конкретного предмета. 

 Комунікація: формування здатності вчитися упродовж життя і вдосконалювати 

професійний рівень; створення умов для комунікації з спільнотами вчителів інформатики 

для вивчення досвіду застосування ЦОР в освітньому процесі та поширення власного. 

 Автономність та відповідальність: усвідомлення соціальної значущості 

майбутньої професії, здатність здійснювати професійну та особистісну самоосвіту. 

 

5. Структура дисципліни 

 
Денна форма навчання 

 

Тема № 1. Цифрова трансформація освіти. Технологічні та освітні тренди 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 1 (2 год.) 

1. Інформаційне освітнє середовище 

й інформаційний освітній простір.  

2. Поняття «цифрові освітні 

ресурси». Види ЦОР, їх 

характеристики та функції.  

3. Нормативні документи з розробки 

й впровадження ЦОР в освіті. 

4. Загальна характеристика 

інструментальних засобів для розробки 

й поширення ЦОР. 

Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху: 

навч.посіб / О. Дзябенко, Н. Морзе, С. Василенко та ін. / 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2021. 

320 с. http://surl.li/beukp      

Олійник V. V., Гущина N. I., Кондратова L. G., & Касьян 

S. P. (2021). Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників у дистанційному навчанні на 

основі хмарних сервісів. Інформаційні технології і засоби 

навчання, 86(6), 268–288. 

https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4722  

Положення про електронні освітні ресурси: МОН 

України (із змінами від 29.05.2019) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12/conv#Text  

“Про авторське право і суміжні права” Закон України (із 

змінами від 05.01.2022) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/conv#Text  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію на тему: 

Технологічні та освітні тренди для 

сучасної освіти (8-10 слайдів). 

 

 

Тема № 2. Дистанційне, мобільне та  змішане навчання 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 2 (2 год.): 

1. Форми дистанційної організації 

освітнього процесу та діджиталізації 

освіти.  

2. Відкриті освітні ресурси, авторські 

права.  

3. Технології мобiльного навчання. 

Технології  BYOD  

4. Змішане навчання. Технології 

змішаного навчання. Моделі 

змішаного навчання 

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / 

За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків: Вид-во 

КП «Міська друкарня», 2020. 409 с. 

http://dl.khpi.edu.ua/mod/resource/view.php?id=46362  

Організація дистанційного навчання в закладах освіти. 

Практичний порадник. Житомир, 2021. 126с. 

http://19.zosh.zt.ua/wp-content/uploads/2021/03/poradnyk.pdf  

Сокол І. М., Стадниченко К. В. Дистанційне викладання 

інформатики: особливості, проблеми, цифрові 

інструменти.  Відкрите освітнє е-середовище сучасного 

університету. Вип 10, 2021. С.191-202. 

http://surl.li/beukp
https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12/conv#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/conv#Text
http://dl.khpi.edu.ua/mod/resource/view.php?id=46362
http://19.zosh.zt.ua/wp-content/uploads/2021/03/poradnyk.pdf


Завдання для самостійної роботи: 

Провести аналіз існуючих 

відкритих освітніх ресурси з обраного 

предмету для ЗЗСО, скласти перелік, 

додати посилання, дати короткий опис 

можливостей для застосування при 

навчанні учнів з певного предмету. 

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1016  

Мізюк В. Змішане навчання в умовах сучасної парадигми 

освіти.Наукові записки ТНПУ імені В.Гнатюка. Сер. 

Педагогіка. Тернопіль, 2019. № 2. С. 110-118. 

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13885 

Мізюк В.А. Точки перетину традиційного, 

дистанційного й змішаного навчання / Підготовка 

майбутніх педагогів до використання ІКТ в професійній 

діяльності: монографія / за заг.ред.: Войтовича І.С. Луцьк, 

2020. 

Білоус, В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті .  

Освітологічний дискурс. Київ, 2018. № 1/2. С. 353–362. 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_29  

Жукова О.В. Можливості використання технології 

BYOD в освітньому процесі. http://nvk8.blogspot.com/p/blog-

page_4.html  

 

Тема № 3. Цифрові освітні ресурси для подання навчальної інформації 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 3 (2 год.): 

1. Візуалізація як тренд сучасної 

освіти. Дидактичні функції 

візуалізації.  

2. Основи дизайну візуальних 

об’єктів.  

3. Сучасні інструменти створення 

дидактичного візуального засобу 

4. Мультимедійні презентації. 

Загальні принципи створення якісної 

презентації. Програмне забезпечення 

для опрацювання об’єктів 

мультимедіа. 

5. Особливості роботи з 

електронними версіями підручників та 

іншими документами у форматі PDF 

Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Онлайнові інструменти 

візуалізації у діяльності сучасного педагога. ScienceRise: 

Pedagogical Education, Вип 7 (27), 2018. С.8–15. URL: 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/151557/154088    

Житєньова Н.В. Принципи візуалізації як основа 

дидактичного дизайну. Scientific Journal «ScienceRise: 

Pedagogical Education», 2017. Вип. 3 (11). С.11−14. URL: 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072  

Варченко-Троценко, Л. О., Тютюнник, А. В. 

Використання візуалізації даних в системі електронного 

навчання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного 

університету. Вип 12, 2022. С. 21-31. URL:  

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.122  

Остахова І. Мультимедійні уроки - сучасність 

сьогодення. «На урок»: ел.журнал. URL: http://surl.li/beulz  

Сервіси для створення інтерактивних плакатів: 

наочність нового покоління «На урок»: ел.журнал. URL: 

http://surl.li/beumj  

Мікро-навчання. «На урок»: ел.журнал. URL: 

https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=48674&cha

pterid=6608  

Презентація PowerPoint: мистецтво педагогічного 

дизайну  «На урок»: ел.журнал. URL: http://surl.li/beumd  

 Мікронавчання як стратегія навчання на робочому 

місці. «На урок»: ел.журнал. URL: http://surl.li/beuma   

Чому мікронавчання є величним і як стати його 

частиною. «На урок»: ел.журнал. URL:  

https://elearningindustry.com/why-microlearning-is-huge   

Шахіна І., Ільїна О. Створення інфографіки за 

допомогою сучасних Інтернет-сервісів. 

https://core.ac.uk/download/pdf/228637859.pdf  

Ніколаєску І.О., Шинкарьова В.С. Цифровізація освіти 

як сучасна вимога інформаційного суспільства Перспективи 

та інновації науки. Серія «Педагогіка». № 2 (7), 2022. 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-914-923  

Лекція 4 (2 год.): 

1. Інтерактивний відео-контент у 

навчанні.  

2. Технології Microlearning – 

технології використання коротких 

відео.  

3. Використання можливостей 

YouTube для створення освітнього 

відео контенту. 

4. Сучасні інструменти створення 

відеоконтенту 

Лабораторні заняття 1.  

Розробка навчальних презентацій за 

допомогою Canva, Google Презентації 

Лабораторне заняття 2.  

Інтерактивні робочі аркуші (Google 

Презентації, Liveworksheets, Wizer) 

Лабораторне заняття 3.  

Віртуальні  дошки  Padlet, Jamboard,   

Classroomscreen 

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1016
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13885
http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_29
http://nvk8.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://nvk8.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/151557/154088
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072
https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.122
http://surl.li/beulz
http://surl.li/beumj
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=48674&chapterid=6608
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=48674&chapterid=6608
http://surl.li/beumd
http://surl.li/beuma
https://elearningindustry.com/why-microlearning-is-huge
https://core.ac.uk/download/pdf/228637859.pdf
https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-914-923


Лабораторні заняття 4-5. 

Створення відео-контенту навчального 

призначення 

Лабораторне заняття 6.  

Обробка дидактичних матеріалів PDF 

формату 

Лабораторне заняття 7.  

Візуалізація даних із допомогою 

інфографіки 

Завдання для самостійної роботи: 

До обраної теми з шкільного 

курсу розробити лінійну презентацію  

для пояснення матеріалу, 

інтерактивний плакат,  2 фрагменти 

відео-пояснення до онлайн уроку (по 

2-3 хвилини) 

 

 

Тема № 4. Цифрові освітні ресурси для розробки цифрових дидактичних завдань 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 5 (2 год.): 

1. Інтернет-сервіс мультимедійних 

дидактикних вправ LearningApps. 

2. Методичні аспекти використання 

ЦОР на уроках ЗЗСО. 

3. Особливості роботи з 

електронними версіями підручників та 

іншими документами у форматі PDF  

4. Онлайнові   застосунки   організації   

активного   та інтерактивного  

навчання 

Башкір О. Онлайнові застосунки організації активного 

та інтерактивного навчання Перспективи та інновації науки. 

Серія «Педагогіка». Вип. 1 (19)/ 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-1(19)-33-44 

Сокол І. М., Стадниченко К. В. Дистанційне викладання 

інформатики: особливості, проблеми, цифрові 

інструменти.  Відкрите освітнє е-середовище сучасного 

університету. Вип 10, 2021. С.191-202. 

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1016  

Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-

6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, 

математична, інформатична,технологічна, соціальна і 

здоров'ябережувальна галузі: Навч.-метод. посібник. за 

заг.ред. І.П. Воротникової. Київ, 2022. 188 с. 

http://surl.li/etwuz  

Гартфіль, О. Інтернет-сервіси на уроках математики : 

створення інтерактивних модулів із математики за 

допомогою інтернет-ресурсу LearningApps. Математика, 

№3. С. 25–29. 

Методика дистанційного навчання: збірник статей /За 

редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2021. 

99 с.  https://hoippo.km.ua/wp-

content/uploads/2021/02/mdn4.pdf  

Веборієнтоване програмне забезпечення для реалізації 

практичної частини курсу Інформатика. Методичний  

портал  ЗапоВікі.  URL: https://cutt.ly/qzGf1vJ  

Мізюк В.А. Інтерактивна інструкція по роботі з сервісом 

Learning Apps https://sites.google.com/view/len-apps-mva  

Сторітеллінг. Методичний порадник [Ел.ресурс] 

https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-

navigator/metodicni-materiali/storitelling  

Ружицький Р. Що таке сторітелінг? [Ел.ресурс] 

https://krasnomovec.club/uspishnyj-storiteling-u-publichnomu-

vystupi/  

Ісько, Я. О. QR-коди та можливості їх використання у 

Лабораторні заняття 8.  

Опанування технік роботи в онлайнові   

застосунках для організації   активного   

та інтерактивного  навчання (мапи 

знань, генератори  QR-кодів, мемів, 

ребусів, пазлів, хмара слів тощо) 

Лабораторні заняття 9.  

Конструктор інтерактивних ігор 

LearningApps 

Лабораторні заняття 10.  

Конструктори інтерактивних ігор 

Baamboozle та HP5 

Лабораторні заняття 11.  

Конструктори історій для сторітелінгу 

(Storybird, My storybook) 

Лабораторні заняття 12.  

Платформи для створення 

інтерактивних вправ і матеріалів 

(Classtime, Wordwall ) 

Завдання для самостійної роботи: 

До обраної теми з шкільного курсу 

розробити різноманітні дидактичні 

завдання із застосуванням розглянутих 

технік і сервісів  

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-1(19)-33-44
https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1016
http://surl.li/etwuz
https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/02/mdn4.pdf
https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/02/mdn4.pdf
https://cutt.ly/qzGf1vJ
https://sites.google.com/view/len-apps-mva
https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/metodicni-materiali/storitelling
https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/metodicni-materiali/storitelling
https://krasnomovec.club/uspishnyj-storiteling-u-publichnomu-vystupi/
https://krasnomovec.club/uspishnyj-storiteling-u-publichnomu-vystupi/


навчальному процесі у ЗНЗ [Ел.ресурс]. Електронна 

бібліотека Житомирського державного університету. 2018. 

Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/28251/1/Ісько1.pdf  

Котюжанская, А. М. Презентація «Кроссенс (сучасний 

тренд освіти)». На урок : освіт. проект. 2019.  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-krossenssuchasniy-trend-

osviti-84944.html 

 

Тема № 5. Цифрові освітні ресурси для моніторингу й контролю 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 6 (2 год.): Цифрові освітні 

ресурси для моніторингу й 

контролю 

1. Інформатизація контролю й 

моніторингу результатів навчання.  

2. Комп’ютерні засоби контролю й 

моніторингу. Тестові платформи для 

освіти.  

3. Вимоги до створення й 

застосування контрольно-

вимірювальних матеріалів.  

Башкір О. Онлайнові застосунки організації активного та 

інтерактивного навчання Перспективи та інновації науки. 

Серія «Педагогіка». Вип. 1 (19)/ https://doi.org/10.52058/2786-

4952-2023-1(19)-33-44 

Сокол І. М., Стадниченко К. В. Дистанційне викладання 

інформатики: особливості, проблеми, цифрові інструменти.  

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Вип 

10, 2021. С.191-202. https://doi.org/10.28925/2414-

0325.2021.1016  

Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 

класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, 

математична, інформатична,технологічна, соціальна і 

здоров'ябережувальна галузі: Навч.-метод. посібник. за 

заг.ред. І.П. Воротникової. Київ, 2022. 188 с. 

http://surl.li/etwuz  

Методика дистанційного навчання: збірник статей /За 

редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2021. 99 

с.  https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/02/mdn4.pdf  

Веборієнтоване програмне забезпечення для реалізації 

практичної частини курсу Інформатика. Методичний  портал  

ЗапоВікі.  URL: https://cutt.ly/qzGf1vJ  

Конструктор тестів https://vseosvita.ua/test  

Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ua 

Використання сервісу Online Test Pad у підготовці до 

уроків https://naurok.com.ua/vikoristannya-servisu-online-test-

pad-u-pidgotovci-do-urokiv-243636.html  

Лабораторне заняття 13.  

Сервіси для створення і проведення 

опитувань (Google Форми, Mentimeter) 

Лабораторне заняття 14.  

Сервіси для створення і проведення 

тестування (Google Форми, Kahoot, 

Quizizz, Online Test Pad) 

Завдання для самостійної роботи: 

До обраної теми з шкільного курсу 

розробити анкету для опитування 

учнів  засобами   засобами  Google 

Форми, тести для проведення 

контролю засобами  Google Форми, 

тести-змагання засобами   Kahoot 

 

Тема № 6. Віртуальне освітнє середовище для підтримки навчального процесу в ЗЗСО 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 7 (2 год.): Віртуальне освітнє 

середовище для підтримки 

навчального процесу в ЗЗСО  

1. Інформаційний простір сучасного 

закладу освіти. 

2. Організація інформаційного 

простору в умовах дистанційного 

навчання 

3. Різновид платформ для організації 

освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання  

4. Організація онлайн-уроків за 

Боднар Л. В. Методичні рекомендації щодо створення 

Інтернет-сайту освітнього закладу. Одеса, 2019.  52 с.  

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2567/3/Bodnar.p

df  

Приходько Л. А., Ройко Л. Л. Особливості організації 

освітнього процесу учнів початкової школи із застосуванням 

технологій дистанційного навчання. Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2021, С. 86-90 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19555   

Ковч О.О., Ройко Л. Л. Організація дистанційного 

навчання з використанням персонального сайту вчителя. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20466/3/kovch_r

http://eprints.zu.edu.ua/28251/1/Ісько1.pdf
https://naurok.com.ua/prezentaciya-krossenssuchasniy-trend-osviti-84944.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-krossenssuchasniy-trend-osviti-84944.html
https://vseosvita.ua/test
https://onlinetestpad.com/ua
https://naurok.com.ua/vikoristannya-servisu-online-test-pad-u-pidgotovci-do-urokiv-243636.html
https://naurok.com.ua/vikoristannya-servisu-online-test-pad-u-pidgotovci-do-urokiv-243636.html
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2567/3/Bodnar.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2567/3/Bodnar.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19555
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20466/3/kovch_roiko.pdf


допомогою сервісів Zoom і Google 

Meet 

5. Огляд ключових проблем із 

безпекою під час онлайн-уроку. 

oiko.pdf  

Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція. 

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/YAk-

vykorystovuvaty-Google-klas-dlya-vchyteliv-2.pdf  

 Лекція 7 (2 год.): Організація 

інформаційно-освітнього 

середовища класу засобами додатку 

Google Classroom 

1. Google ClassRoom - середовище для 

організації дистанційного (змішаного) 

навчання та його супроводу.  

2. Google ClassRoom як середовище 

для організації навчання.  

3. Створення та налаштування 

навчального курсу. Реєстрація 

слухачів.  

4. Організація навчальної діяльності у 

середовищі ClassRoom.  

5. Google Classroom очима учнів 

Лабораторне заняття 15-16.  

Google Classroom. Розробка ресурсу на 

наповнення його цифровим контентом 

Завдання для самостійної роботи: 

На платформі Google Classroom До 

обраної теми з шкільного курсу 

розробити 4-5 послідовних уроків курс 

та наповнити його контентом 

 

 

 

Заочна  форма навчання 

 

Тема № 1-2. Цифрова трансформація освіти. Технологічні та освітні тренди 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 1 (2 год.) 

1. Інформаційне освітнє середовище 

й інформаційний освітній простір.  

2. Поняття «цифрові освітні 

ресурси». Види ЦОР, їх 

характеристики та функції.  

3. Нормативні документи з розробки 

й впровадження ЦОР в освіті. 

4. Загальна характеристика 

інструментальних засобів для розробки 

й поширення ЦОР. 

5. Форми дистанційної організації 

освітнього процесу та діджиталізації 

освіти.  

Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху: 

навч.посіб / О. Дзябенко, Н. Морзе, С. Василенко та ін. / 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2021. 

320 с. http://surl.li/beukp      

Положення про електронні освітні ресурси: МОН 

України (із змінами від 29.05.2019) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12/conv#Text  

“Про авторське право і суміжні права” Закон України (із 

змінами від 05.01.2022) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/conv#Text  

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / 

За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків: Вид-во 

КП «Міська друкарня», 2020. 409 с. 

http://dl.khpi.edu.ua/mod/resource/view.php?id=46362  

Організація дистанційного навчання в закладах освіти. 

Практичний порадник. Житомир, 2021. 126с. 

http://19.zosh.zt.ua/wp-content/uploads/2021/03/poradnyk.pdf  

Мізюк В. Змішане навчання в умовах сучасної парадигми 

освіти.Наукові записки ТНПУ імені В.Гнатюка. Сер. 

Педагогіка. Тернопіль, 2019. № 2. С. 110-118. 

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13885 

Завдання для самостійної роботи: 

Провести аналіз існуючих 

відкритих освітніх ресурси з обраного 

предмету для ЗЗСО, скласти перелік, 

додати посилання, дати короткий опис 

можливостей для застосування при 

навчанні учнів з певного предмету. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20466/3/kovch_roiko.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/YAk-vykorystovuvaty-Google-klas-dlya-vchyteliv-2.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/YAk-vykorystovuvaty-Google-klas-dlya-vchyteliv-2.pdf
http://surl.li/beukp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12/conv#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/conv#Text
http://dl.khpi.edu.ua/mod/resource/view.php?id=46362
http://19.zosh.zt.ua/wp-content/uploads/2021/03/poradnyk.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13885


Мізюк В.А. Точки перетину традиційного, 

дистанційного й змішаного навчання / Підготовка 

майбутніх педагогів до використання ІКТ в професійній 

діяльності: монографія / за заг.ред.: Войтовича І.С. Луцьк, 

2020. 

Білоус, В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті .  

Освітологічний дискурс. Київ, 2018. № 1/2. С. 353–362. 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_29  

Жукова О.В. Можливості використання технології 

BYOD в освітньому процесі. http://nvk8.blogspot.com/p/blog-

page_4.html 

 

 

Тема № 3-6. Цифрові ресурси для цифровізації навчального контенту  

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 2 (2 год.): 

1. Цифрові освітні ресурси для 

подання навчальної інформації 

2. Цифрові освітні ресурси для 

розробки цифрових дидактичних 

завдань 

3. Цифрові освітні ресурси для 

моніторингу й контролю 

4. Віртуальне освітнє середовище для 

підтримки навчального процесу в 

ЗЗСО 

Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Онлайнові інструменти 

візуалізації у діяльності сучасного педагога. ScienceRise: 

Pedagogical Education, Вип 7 (27), 2018. С.8–15. URL: 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/151557/154088    

Житєньова Н.В. Принципи візуалізації як основа 

дидактичного дизайну. Scientific Journal «ScienceRise: 

Pedagogical Education», 2017. Вип. 3 (11). С.11−14. URL: 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072  

Варченко-Троценко, Л. О., Тютюнник, А. В. 

Використання візуалізації даних в системі електронного 

навчання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного 

університету. Вип 12, 2022. С. 21-31. URL:  

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.122  

Остахова І. Мультимедійні уроки - сучасність 

сьогодення. «На урок»: ел.журнал. URL: http://surl.li/beulz  

Сервіси для створення інтерактивних плакатів: 

наочність нового покоління «На урок»: ел.журнал. URL: 

http://surl.li/beumj  

Мікро-навчання. «На урок»: ел.журнал. URL: 

https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=48674&cha

pterid=6608  

Презентація PowerPoint: мистецтво педагогічного 

дизайну  «На урок»: ел.журнал. URL: http://surl.li/beumd  

 Мікронавчання як стратегія навчання на робочому 

місці. «На урок»: ел.журнал. URL: http://surl.li/beuma   

Чому мікронавчання є величним і як стати його 

частиною. «На урок»: ел.журнал. URL:  

https://elearningindustry.com/why-microlearning-is-huge   

Шахіна І., Ільїна О. Створення інфографіки за 

допомогою сучасних Інтернет-сервісів. 

https://core.ac.uk/download/pdf/228637859.pdf  

Ніколаєску І.О., Шинкарьова В.С. Цифровізація освіти 

як сучасна вимога інформаційного суспільства Перспективи 

та інновації науки. Серія «Педагогіка». № 2 (7), 2022. 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-914-923  

Лабораторні заняття 1.  

Розробка навчальних презентацій за 

допомогою сервісів Canva, Google 

Презентації. Інтерактивні робочі 

аркуші (Google Презентації, 

Liveworksheets, Wizer). Віртуальні  

дошки  Padlet, Jamboard,   

Classroomscreen 

Лабораторні заняття 2. 

Створення відео-контенту навчального 

призначення 

Лабораторні заняття 3. 

Сервіси для розробки онлайнових 

ресурсів для організації   активного   та 

інтерактивного  навчання 

Лабораторне заняття 15-16.  

Google Classroom. Розробка ресурсу на 

наповнення його цифровим контентом 

Завдання для самостійної роботи: 

До обраної теми з шкільного 

курсу розробити лінійну презентацію  

для пояснення матеріалу, 

інтерактивний плакат,  фрагмент відео-

пояснення до онлайн уроку (2-3 

хвилини) 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_29
http://nvk8.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://nvk8.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/151557/154088
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072
https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.122
http://surl.li/beulz
http://surl.li/beumj
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=48674&chapterid=6608
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=48674&chapterid=6608
http://surl.li/beumd
http://surl.li/beuma
https://elearningindustry.com/why-microlearning-is-huge
https://core.ac.uk/download/pdf/228637859.pdf
https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-914-923


До обраної теми з шкільного 

курсу розробити різноманітні 

дидактичні завдання із застосуванням 

розглянутих технік і сервісів 

До обраної теми з шкільного 

курсу розробити тести для проведення 

контролю засобами  Google Форми, 

тести-змагання засобами   Kahoot 

На платформі Google Classroom 

До обраної теми з шкільного курсу 

розробити 4-5 послідовних уроків курс 

та наповнити його контентом 

 

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

1.Провести аналіз існуючих інтернет ресурсів і скласти перелік цифрових 

освітніх ресурсів з метою їх застосування при навчанні учнів з певного предмету. 

2. До обраної теми з шкільного курсу розробити відео-контент. 

3. До обраної теми з шкільного курсу розробити дидактичні матеріали  

4. До обраної теми з шкільного курсу розробити інтерактивний плакат. 

5. На платформі Google Classroom До обраної теми з шкільного курсу 

розробити 4-5 послідовних уроків курс та наповнити його контентом. 

6. До обраної теми з шкільного курсу розробити план-конспект уроку з 

використанням ЦОР. 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: лабораторні заняття, індивідуальні 

завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.  

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни є: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях; презентації 

власних ЦОР, МКР. 

Модульна контрольна робота  

Модульна контрольна робота проводиться у формі захисту розробленого 

цифрового ресурсу, наповненого цифровим контентом. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою 

оцінювання в оцінку за традиційною шкалою  
Сума балів Оцінка за національною шкалою  

90-100 зараховано 

89-70 

51-69 

26-50 не зараховано 

1-25 



 

Схема розподілу балів 

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях, 

участі у роботі на  лабораторних заняттях, виконан-

ня індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7. 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання МКР 

Мінімальний 

рівень 
35 балів (поточний контроль)  

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час лабораторних  занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 
Студент вільно володіє навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання 

відповідно до інструкції, проявляє нешаблонність мислення, творчий підхід.  

4 бали  

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, самостійно 

виконує завдання відповідно до інструкції, однак не проявляє творчого 

підходу.  

3 бали 

Студент володіє навчальним матеріалом, виконує завдання відповідно до 

інструкції, однак потребує допомоги в процесі його виконання, не проявляє 

творчого підходу.  

2 бали 

Студент володіє навчальним матеріалом на мінімальному рівні, не може 

самостійно виконати завдання відповідно до інструкції,  має навички роботи 

з прикладним програмним середовищем, однак потребує постійної допомоги 

в процесі його виконання.  

1 бал  

Студент володіє навчальним матеріалом на мінімальному рівні, не може 

самостійно виконати завдання відповідно до інструкції,  потребує постійної 

допомоги в процесі його виконання.  

0 балів  
Студент не володіє матеріалом, не розуміє змісту завдання, не може 

правильно обрати інструменти для його виконання. 

 
 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Індивідуальне завдання оцінюється за такими критеріями: самостійність 

виконання; повнота виконання завдання; наявність творчого підходу 

(оригінальність розробки та самостійність виконання); якість оформлення; вміння 

захистити результати роботи. 
 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій 

програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний 

контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів).  

 



Політика курсу 

 

 

 


