
121 

3. Радченко С. П. Використання методу шаблонів при формуванні самостійних завдань для 

студентів з курсу лінійної алгебри, Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2), 2016, с. 85-

90. ISSN 1609-8595 

References: 

1. Radchenko S.P. Do pytannia pro informatyzatsiiu samostiinoi roboty studenta-matematyka. 

Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Problemy ta perspektyvy fakhovoi pidhotovky vchytelia 

matematyky», Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnitsia, 

2012. 

2. Konovalov Ja.Ju., Sobolev S.K., Ermolaeva M.A. Metodicheskie aspekty avtomaticheskoj generacii 

zadach po linejnoj algebre. Inzhenernyj zhurnal: nauka i innovacii. 2013. vyp. 5. 14 s. 

3. Radchenko S. P. Vykorystannia metodu shabloniv pry formuvanni samostiinykh zavdan dlia studentiv 

z kursu liniinoi alhebry, Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (1-2), 2016, s. 85-90. ISSN 1609-8595 

Formation by the method of patterns schemes of generation of tasks for the study of discrete 
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Abstract. This article proposes the idea of using the template method in the study of Probability Theory, 

which allows to automate the process of creating in a printed form the process of solving exercises by students 

during independent work. The result of applying the method is the ability to receive a standardized method of 

a formatted electronic document by a student with the possibility of high-quality printing. This makes the 

process of checking the student's independent work more qualitative and fast. In addition, the likelihood of 

errors in checking the work significantly decreases. The interface of the method is quite understandable on an 

intuitive level for students and facilitates the rapid exchange of data with the computer system while 

performing exercises. 
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Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі 

Анотація. У статті розглядаються проблеми модернізації освіти, зокрема особливості 

впровадження пірінгової взаємодії в навчальному процесі закладів освіти. Розглянуто приклади діючих 

систем пірінгової взаємодії за кордоном та в Україні. Подано особливості пірінгового оцінювання та 

поради щодо розробки критеріїв оцінювання. Визначено хмарні сервіси, які можуть використовуватися 

для реалізації пірінгової взаємодії та пірінгового оцінювання, зокрема окремі ресурси в LMS Moodle, 

дослідницькі навчальні простори, додатки Google, такі як Google Таблиці, Google Форми, Google 

Документи, блоги, а також віртуальні дошки, та розглянуто особливості їх використання. 

Ключові слова: «peer-to-peer», пірінгова взаємодія, пірінгове оцінювання, хмарні сервіси. 

У XXI столітті неможливо модернізувати освітній процес без врахування тенденційних змін, які 

орієнтовані на світові стандарти. Все частіше можна побачити, що освітні реформи виходять за межі 

однієї держави, вони набувають інтернаціонального характеру. Акценти зміщуються в сторону 

розвитку особистості, впроваджуються новітні технології, що неодмінно призводить до потреби 

переосмислювати та вдосконалювати педагогічні методи. Українська освіта повинно відповідати 

міжнародним стандартам, тому перебуває у процесі перебудови, трансформується, шукаються нові 

методи та технології, відбувається адаптація до вимог сучасності. Студент закладу вищої освіти 

потребує особистісного підходу; відкритості ресурсів для навчання та самопізнання; переходу від 

переважно інформативних форм до методів і форм активного навчання з використанням елементів 

проблемності, наукового пошуку тощо; переходу від суворо регламентованих контрольованих 

способів організації педагогічного процесу до розвивальних, активізуючих; перетворення позиції 

педагога і позиції студента в особистісно-рівноправні, в позиції людей-співробітників. 

Для забезпечення якісного освітнього процесу все частіше необхідно шукати різноманітні 

інструменти, через використання яких забезпечується самостійна, дослідницька та самоорганізаційна 

діяльність студентів. З впровадженням змішаного, дистанційного навчання, появою великої кількості 

масових відкритих онлайн курсів все більшого поширення набуває технологія пірінгового навчання 
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(peer learning). Складовою пірінгового навчання є пірінгове оцінювання (peer assessment), що дозволяє 

вийти за рамки стандартних форм діагностики навчальних досягнень викладачем, надає можливість 

студенту оцінити роботи своїх однолітків, виявити стандартні помилки у виконанні та переосмислити 

завдання. 

Метою статті є визначення особливостей використання хмарних сервісів для впровадження 

пірінгової взаємодії в освітній процес закладів вищої освіти. 

Термін «peer-to-peer» був вперше використаний у 1984 році Парбауелом Йонугуйтсманом 

(Parbawell Yohnuhuitsman) під час розробки архітектури Advanced Peer to Peer Networking фірми IBM. 

Цей термін використовувався для пояснення функціонування комп’ютерної мережі, принцип 

використання якої засновано на рівноправності учасників і характеризуються тим, що її елементи 

можна зв'язувати між собою, на відміну від традиційної архітектури, коли лише окрема категорія 

учасників може надавати певні сервіси іншим. Отже, коли термін «peer-to-peer» почали 

використовувати в освіті, то його основна ідея залишилась, студенти стали рівноправними учасниками 

освітнього процесу, вони можуть спільно створювати навчальний контент, обговорювати в групах 

проблемні моменти, здійснювати оцінювання інших учасників, використовувати відгуки для 

вдосконалення своїх знань та навичок. Під час пірінгового навчання викладачі не відмовляються від 

зобов'язань перед студентами в процесі навчання та оцінювання, а працюють зі студентами, щоб 

допомогти їм розробляти стратегії навчання та оцінювання, здійснюють всебічну підтримку, 

виступають у ролі наставника, тьютора. 

Специфіка пірінгового навчання, пірінгової взаємодії з використанням ІКТ полягає в тому, що 

воно народилося саме з тих можливостей, яких раніше не було. Його основа – це Інтернет, технології 

Веб 3.0, масове оцифрування різних матеріалів і велика кількість відкритих освітніх ресурсів (open 

educational resources, OER). Прикладом успішно функціонуючої системи пірінгової взаємодії за 

кордоном може виступати Peer 2 Peer University (P2PU) [2], який діє за підтримки Чиказької публічної 

бібліотеки і спрямований на оптимізацію взаємодії в професійній педагогічній галузі. Іншим 

прикладом можуть слугувати масові відкриті онлайн-курси (МВОК), основна ідея яких полягає в 

наданні слухачам необмеженого часом чи територією доступу до різноманітних навчальних ресурсів. 

Пірінгова взаємодія у МВОК зазвичай реалізується через можливість використання форумів для 

користувачів, які допомагають створювати і підтримувати спільноти студентів, викладачів і асистентів 

із залученням провідного міжнародного досвіду. До найпопулярніших МВОК можна віднести такі як: 

- Coursera (Стенфордский університет); 

- MIT Open CourseWare (Массачусетський технологічний інститут); 

- EdX (Массачусетський технологічний інститут та Гарвардський університет); 

- Prometheus (ЗВО України) тощо. 

Засобом для налагодження пірінгової взаємодії можуть також слугувати тематичні блоги. В статті 

«Blogging as an Innovative Method of Peer-to-Peer Educational Sharing» [3] автори вказують на 

ефективність ведення блогів у сфері професійної медичної освіти для систематичного підвищення 

кваліфікації медичного персоналу. В дослідженнях, які було проведено, зафіксовано підвищення 

зацікавленості до навчального матеріалу, оскільки ті, хто навчається, міг у вільній формі подати 

матеріал або створювати форуми для обговорення, також відчувалась підтримка проектів та 

зацікавленість у публікаціях серед своїх колег. Дружня та професійна атмосфера, зручний доступ до 

ресурсів та взаємодопомога сприяють розвитку не тільки професійних якостей, а й вмінню 

співпрацювати, толерантно ставитись до іншої думки та оперативно реагувати на навчальні виклики. 

Оскільки українська молодь, як і їх однолітки в світі, переважну більшість часу проводить з 

використанням різноманітних комп'ютерних пристроїв та цілодобовим доступом до мережі Інтернет, 

було проаналізовано хмарні сервіси, за допомогою яких можна реалізувати пірінгове навчання, та 

визначено шляхи впровадження пірінгової взаємодії з їх використанням: 

1. Використання форумів, чатів, зокрема в LMS Moodle. 

2. Автоматизація пірінгового оцінювання за допомогою ресурсу Семінар (Workshop) в LMS 

Moodle. 

3. Використання додатків для пірінгового оцінювання в дослідницьких навчальних просторах 

(Inquiry Learining Spaces – ILS), розроблених в середовищі Graasp. 

4. Групова взаємодія з використанням віртуальних дошок. 

5. Ведення спільного блогу. 

6. Використання додатків Google. 

Однією з найпопулярніших систем управління навчанням в Україні є LMS Moodle. На основі 

низки ресурсів, доступних в цій системі, дозволяє реалізувати пірінгову взаємодію, а саме: Форум 

(Forum), Чат (Chat) та Семінар (Workshop). За допомогою ресурсів Форум та Чат можна забезпечити 
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обмін думками, порадами та корисними відомостями (див. рис.1). Студенти завдяки цьому 

інструментарію можуть спілкуватись як в режимі реального часу, так і у режимі відкладеного зв’язку. 

 
Рис. 1. Використання ресурсу Форум в LMS Moodle 

Ресурс Семінар (Workshop) використовують для автоматизації пірінгового оцінювання. Під час 

етапів, передбачених в структурі цього ресурсу, студенти мають різні завдання та заплановано чіткі 

терміни виконання завдань на кожному етапі. Результати виконання навчальних завдань студенти 

можуть подвти у вигляді будь-якого цифрового контенту (документ, електронна таблиця, презентація 

тощо), а також можуть додавати текст в поле на сайті, використовуючи вбудований текстовий редактор 

(посилання на блог, документ, wiki-ресурс тощо). Після надсилання робіт у систему відбувається 

перехід до наступного етапу та кожен студент має здійснити оцінювання матеріалів своїх 

одногрупників (див. рис.2), використовуючи критерії оцінювання, визначені викладачем. Для кращого 

розуміння, як мають бути оцінені роботи, викладач може надати студентам приклад роботи та приклад 

її оцінювання. Студентам надається можливість оцінити одну або кілька робіт. Для забезпечення 

неупередженого оцінювання всі роботи та студенти, які здійснюють оцінювання, можуть бути в 

анонімному режимі. На завершальному етапі студенти отримують дві оцінки за семінар: оцінку за свою 

роботу та оцінку за оцінювання робіт своїх колег. У випадку необ’єктивного оцінювання, якщо оцінка, 

яку поставив студент, суттєво відрізняється від оцінок інших студентів за дану роботу, оцінка за 

оцінювання автоматично знижується. 

 
Рис. 2. Використання ресурсу Семінар (Workshop) в LMS Moodle 
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Важливо враховувати,  що під час пірінгової взаємодії студент має не лише доступ до необхідних 

ресурсів та можливість працювати як одноосібно, так і у групі, а й має чітко усвідомлювати особливості 

оцінювання. До особливостей пірінгового оцінювання можна віднести: наявність чітких формулювань 

критеріїв оцінювання, організація роботи студентів в парах чи в групах для оцінювання один одного, 

застосування принципу подвійної анонімності: студенти не знають, кого оцінюють; студенти не 

знають, хто їх оцінював. Під час розробки критеріїв оцінювання враховують, що: 

- критерії спрямовані на оцінювання роботи студента (на проміжному чи фінальному етапі); 

- робота студента оцінюється за критеріями чи порівнюється із запропонованим вчителем 

зразком, але не з роботами інших студентів; 

- критерії мають бути заздалегідь відомими студентам; 

- потрібно використовувати чіткий алгоритм виведення оцінки, за яким студент може самостійно 

визначити свій рівень досягнень і оцінку; 

- критерій оцінювання – це конкретний вираз міри досягнення навчальних цілей. Можна 

оцінювати тільки те, чого навчають [1]. 

Можливості для пірінгового оцінювання передбачені також в деяких додатках дослідницьких 

навчальних просторів (Inquiry Learning Spase – ILS), які можуть бути створені з використанням 

інструментарію платформи Graasp (адреса веб-сайту: http://graasp.eu). Для забезпечення пірінгового 

оцінювання можна використати, зокрема, додатки Question Scratchpad, Table Tool, Peer Assessment 

Tool [4]. Використання додатку Table Tool надає можливість додавати таблиці, в яких студенти мають 

можливість заповнювати порожні клітинки відповідно до завдання. Додаток Question Scratchpad може 

бути використаний для навчання учнів та студентів формулювати запитання різних типів на вказану 

тему, що надає можливість використовувати під час створення запитання запропонований набір слів 

або вводити запитання з клавіатури. Під час налаштування цих додатків можна увімкнути режим 

пірінгового оцінювання та вказати критерії, за якими буде відбуватись оцінювання. Учні в режимі 

роботи з ILS після виконання завдання обирають інструмент , щоб попросити відгук на свою 

роботу (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Використання додатку Question Scratchpad для пірінгового оцінювання 

Для того, щоб повною мірою використати можливості пірінгового оцінювання за допомогою 

додатках Table Tool та Question Scratchpad, викладач має використати також додатків Peer Assessment 

Tool, який зазвичай додають в розділ Teacher Dashboard, доступний лише для вчителя. За допомогою 

цього додатка після отримання запитів на оцінювання вчитель призначає, хто з студентів має оцінити 

роботи інших (див. рис.4). Один студент може оцінювати роботи кількох студентів, а також можна 

вказати, щоб одну роботу оцінювали кілька студентів. 

 
Рис. 4. Використання додатку Peer Assessment Tool 



125 

Якщо студенту буде призначена робота для оцінювання, в середовищі з’являється інструмент 

, за допомогою якого надається можливість оцінити роботу студента, якого призначив вчитель, за 

вказаними критеріями (див. рис. 5). Причому студент не знає, чию роботу він оцінює, та хто оцінює 

його роботу. Після оцінювання роботи іншим студентом, з’являється інструмент , за допомогою 

якого студент може переглянути, як була оцінена його робота. 

 
Рис. 5. Оцінювання за заданими критеріями в ILS 

Для робіт творчого спрямування можна використовувати віртуальні дошки, зокрема padlet.com 

та блоги, наприклад, Blogger – один з сервісів Google, які можуть бути як одноосібними, так і 

спільними, створені кількома співавторами, що можуть публікувати дописи (див. рис. 6). В такому разі 

студенти мають змогу опублікувати свої роботи та за допомогою коментарів інших користувачів (див. 

рис. 7) здійснювати рефлексію. 

 
Рис. 6. Ведення спільного блогу 

 
Рис.7. Коментування допису у блозі 
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Реалізувати пірінгове оцінювання можна також за допомогою додатків Google. Для відображення 

критеріїв оцінювання та надання можливості студентам виставити бали можна використати Google 

Таблиці, в такому разі обґрунтування оцінки може бути подано в коментарях (див. рис.8). Якщо в разі 

оцінювання окрім балу додається ще й описова складова, можна скористатись ресурсами Google 

Форми або Google Документи. 

 
Рис. 8. Google Таблиця для пірінгового оцінювання 

Навчання в умовах «peer-to-peer» ставить перед педагогом нові завдання. Освітяни мають бути 

готовими якісно дібрати технології для реалізації пірінгової взаємодії. Студент, в свою чергу, має 

навчитись бути відповідальним за поданий ним контент, володіти навичками комунікації та 

співробітництва, критично мислити та вміло долати конфліктні ситуації. 

Після вивчення будь якої навчальної дисципліни студент має чітко усвідомлювати, які саме 

навички та компетентності він здобув, і пірінгова взаємодія є одним із засобів, що надає можливість 

відслідкувати всі свої слабкі та сильні сторони, визначити прогалини в знаннях та здійснити рефлексію. 

Дослідження, результати якого подані в статті, проведено в рамках проекту «Модернізація 

педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми 

ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-

JP. Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця стаття відображає лише погляди 

авторів, і Європейська Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання матеріалів, 

що містяться в ній. 
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Use of cloud services for peer to peer interaction in educational process 

V.P. Vember, D.L. Nastas 

Abstract. The article addresses the problem of modernization of education, including introducing features 

peer to peer interaction in the educational process of educational institutions. Examples of existing peer 

interaction systems abroad and in Ukraine are considered. The features of peer assessment and tips for 

developing criteria for evaluation are provided. The cloud services that can be used to implement peer-to-peer 

interaction and peer assessment, including some resources in LMS Moodle, inquiry learning spaces, Google 
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applications, such as Google Tables, Google Forms, Google Docs, blogs and virtual boards are considered, 

and features of their use have been investigated. 

Keywords: peer-to-peer, peer to peer interaction, peer assessment, cloud services. 
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Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Деякі питання та приклади популяризації математики 

Анотація. Метою статті є постановка актуального питання підвищення рівня математичної 

грамотності, ерудованості, елементів загальної культури членів суспільства, подолання негативного 

іміджу математики шляхом популяризації науки. В статті розглядаються причини низького рівня 

обізнаності молоді в математиці; питання необхідності вивчення математики для розвитку розуму 

людини; приклади популяризації математики в різних країнах світу та в Україні; проблеми та шляхи 

їх подолання в питаннях популяризації математики та науки в цілому. 

Ключові слова: математика, популяризація математики, математичне товариство. 

Математика є частиною загальної культури людства, ключем до пізнання оточуючого світу, 

фундаментом наукового та технічного прогресу, важливою складовою розвитку людини. В різні часи 

вчені та видатні особи нагородили її багатьма величними епітетами: наймогутніший засіб для 

удосконалення розумових здібностей (Галілео Галілей), шлях до вивчення природи (Анрі Пуанкаре), 

прообраз краси світу (Йоганн Кеплер), різновид мистецтва (Норберт Вінер), цариця всіх наук (Карл 

Гаусc), зміцнює віру в силу людського розуму (Джордж Пойа), вища філософська наука, наука 

найвидатніших поетів (Михайло Остроградський), математика увійде в усі галузі знання (Костянтин 

Ціолковський). Ця наука започаткована в давнину. Водночас, вона поповнюється новими задачами, 

проблемами, безперервно розвивається. В зв’язку з швидким розвитком технологій, виникаючими 

новими запитами суспільства до науки, вкотре ставляться питання аналізу стану математичної освіти, 

оновлення змісту навчання математики та впровадження сучасних інноваційних, в тому числі, 

комп’ютерно орієнтованих систем навчання. 

Всі люди трактують поняття математики по-різному. Одні пригадають факти з курсу школи, інші – 

лекції та веселі роки навчання у закладі вищої освіти. Фахівці різних галузей використовують 

математику у соціологічних, політичних, військових, медичних дослiдженнях, у спортивній кар’єрі. 

Певна частина людства переконана, що це абстрактна дисциплiна, яка не знаходить підтвердження в 

реальному житті, марно витрачені роки на намагання вивчити, зубріння незрозумілих формул. А хтось 

із радістю використовує її методи в повсякденній дiяльностi, отримуючи від того задоволення та 

насолоду, відчуваючи красу та велич науки. Комусь вона допомогла у створенні та розвитку бізнесу та 

отриманні великих дивідендів. Бо математика – це не тільки вміння рахувати, це визначення стратегій 

поведінки, розуміння сутності явищ, впевненість у зроблених висновках, аналіз ситуацій, раціональне 

планування, вміння знаходити закономірності та узагальнювати відомості тощо. 

Різні фактори вказують на необхідність фундаментальної, ґрунтовної підготовки молоді з 

математики. Без знань дисципліни не буде розвитку наукових досліджень, технологій, виробництва, 

розвинутої економіки, прогресу суспільства. 

Дані Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) свідчать, що все менше випускників 

закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) обирають математику як екзамен зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО), який треба скласти для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО). Зовсім незначна їх 

частина обирають математику своєю майбутньою професією. До цього призвела низка причин, серед 

яких: 

− зменшення годин за програмою, 

− зниження рівня підготовки та кількості педагогічних кадрів, 

− небажання учнів вчитися, 

− втрата інтересу та мотивації до навчання математики, 

− страх перед невдачею в оволодінні навчальним матеріалом, 

− налаштованість на швидкий доступ до знань завдяки використанню даних з мережі Інтернет, 

− віра у правильність та повноту знайдених таким чином фактів, ілюзія того, що в Інтернеті все 

можна знайти, 

− набуття навичок отримання числового результату з використанням цифрових пристроїв без 

вникнення у сутність розв’язування, 

− неузгодженість вимог до навчання дитини з боку вчителів та батьків, 

− неправильні методи виховання батьками своїх дітей, 


