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ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
В НАЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Сучасна освітня система, в умовах розвитку інформаційного суспільства,  переходить на нову 

парадигму - парадигму ХХІ століття «освіта на протязі життя», яка потребує широкомасштабного використання 
та впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та хмарних технологій у навчальний процес. 
Саме такі технології здатні зробити його більш ефективним та якісним, сформувати у студента уміння вчитися 
та оперувати набутими знаннями. Адже він, закінчуючи університет, повинен бути конкурентноспроможними 
та висококваліфікованими спеціалістом у своїй галузі, та здатен брати активну участь у розвитку науки, 
культури та економіки. 

І тому суспільство висуває нові вимоги до навчального процесу, вимагає від нього бути більш 
інформатизованим, спрямованим  на задоволення інформаційних потреб суспільства, розвитку та використання 
інформаційних систем, соціальних мереж та ресурсів. 

ІКТ зайняло почесне місце серед сучасних засобів навчання. Навчальний процес без використання 
комп’ютера сьогодні майже не можливий. Він використовується як засіб створення інформаційних середовищ, 
подання нового матеріалу, автоматизації олімпіад, перевірки знань учнів, проведення соціологічних досліджень 
серед учнів, підтримки документообігу по установі та інші. 

Нові сервіси, що з’являються в мережі Інтернет здатні модернізувати процес навчання, їх інтеграція 
може призвести до того, що учасники навчального процесу зможуть максимально швидко та зручно оперувати 
навчальним контентом не виходячи з дому. Серед сервісів, які доречно буде використовувати, можна виділити 
такі – сервіси для збереження фото- та відеофайлів (Flikr, Flamber, БобрДобр), сервіси для збереження 
документів (Google Docs, Dropbox, One Drive), сервіси для обміну інформацією (Blogger, Wiki), сервіси для 
спілкування (Facebook, Twitter, Вконтакте), геосервіси (Google Maps, Google Earth, Wikimapia).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що психолого-педагогічні особливості використання 
соціальних сервісів у процесі навчання досліджувалися в роботах багатьох учених, зокрема В. Бикова, 
Н. Морзе, М. Жалдака, Н.Тверезовської, Б. Гершунського, М. Голованя, О. Ляшенка, В. Лапінського, 
П. Маланюка та інших 

З результатів досліджень можливостей використання соціальних сервісів в освітньому процесі, в США 
зробили висновок, що студенти першого курсу, які навчаючись використовують ІКТ, в особливості соціальні 
мережі, більше успішні в навчанні, ніж студенти очної форми [1]. Тобто, можна сказати, що впровадження 
соціальних мереж,  які набувають все більшої популярності серед молоді,  і використання їх в освітніх цілях,  
може позитивно вплинути на якість надання освітніх послуг, стати ефективним засобом підвищеннямотиваціїта 
якості навчання, активізації навчального процесу. 

В Інтернеті соціальна мережа1 трактується як це веб-сайт організації співтовариств людей зі схожими 
інтересами та / або діяльністю. Зв'язок здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого 
обміну повідомленнями.Вона забезпечує встановлення зв’язків між користувачами за спільними інтересами. 
                                                             

1Словник інтернет-термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://prodecide.com.ua/uk/dictionary.html. 
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Тобто, це веб-сайти, на яких можна надати інформацію про себе (школу, інститут, дату народження та інше), за 
якою вас зможуть знайти інші учасники мережі. Соціальна мережа створена для побудову спільного контенту в 
Інтернеті з людьми зі схожими інтересами і діяльністю. Її функції можна ефективно використовувати у 
навчальній та науковій діяльності студентів. 

Аналізуючи статистичні дані, надані рекламним агентством Prodigi2,  за 2013  рік на території України 
збільшилася кількість інтернет-користувачів, порівняно з 2012 роком на 2,7%, також зросла користувацька 
аудиторія в маленьких містах та селах (див. Діаграма 1). А загальна кількість користувачів інтренетом 
становитьполовинапрацездатногонаселенняУкраїни - у віці18-34років – 43% (див. Діаграма 2).  

 
Діаграма 1. Ріст користувацької аудиторії України 

 
Діаграма 2. Аудиторія Уанета 

Найбільш популярні соціальні мережі серед користувачів вікової категорії від 20 до 29 – 33%, 30-39 років 
– 25%, 16-19 років – 12%, 40-49 років – 17%. Найкористувацькою соціальної мережею залишається  
«Вконтакте» - в ній зареєстровано 27,7 мільйонів аккаунтів, на другому місці «Одноклассники» - 4,3 мільйони, 
на третьому – «Mail.ru» 3,1 мільйони користувачів (див. Гісторграма 1). 

 
Гістограма 1. Аудиторія соціальних мереж 

СоціальнамережаFacebookє найбільшпопулярнимінструментом навчання та розвитку за кордом. На 
даний час зареєстровано дуже багато університетських аккаунтів різних країн, де співробітники та студенти, 
самостійно або разом створюють навчальний контент, що в свою чергу стимулює самостійну пізнавальну 
діяльність у других.  

Але в нашій країні не розповсюджена практика використання соціальних мереж в освітніх цілях. 
Соціальні мережі розглядають як середовище для проведення вільного часу, спілкування з друзями та перегляд 
сторінок не навчального призначення. Але у навчальній діяльності педагога 
соціальнімережіможнавикористовуватидлявирішення наступних завдань:  

- колективно організовувати роботу студентів на парі (та поза навчальною аудиторією), що сприяє 
співтовариству, набутті досвіду роботи в команді; 

                                                                                                                                                                                                          
 

2Дайджест трендів Уанету: чим запам'ятався 2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу - 
http://ain.ua/2013/12/19/506384 
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- розширювати організацію навчання студентів удома, оскільки вони дозволяють використовувати 
навчальний контент в будь-який час доби, не обмежуючись часовими рамками; 

- забезпечують розвиток персоніфікованого навчального середовища студента; 
- сприяти самостійному навчанню студентів, оскільки кожному студенту необхідно працювати в 

своєму ритмі; 
- здійснюватися неформальне спілкування між викладачем та студентом; 
- змінити роль викладача - він перестане бути просто викладачем, стане помічником, товаришем, 

наставником; 
- створення навчального контенту дисциплін; 
- міжнароднийобмін досвідом роботи між викладачами. 

Аналізуючи досвід використання соціальних мереж у навчальній діяльності деяких вчених [2, 3, 4, 5, 6, 
7], можна висунути наступні аргументи у користь їх використання в навчальних цілях: 

– Звична середа для студентів.  
– Це безкоштовно. Не потрібно буде вистарчати гроші на покупку дорогого програмного забезпечення 

для збереження даних. 
– Соціальні мережі мають дуже гарний функціонал, який дозволяє оперативно ділитися зі студентами 

важливою інформацією. 
– Найбільш відвідуванні. Тобто, основним користувачем соціальних мереж є студенти, тобто аудиторія 

від 16-19 та від 20-29 років, які найбільше користуються Інтернетом. Якщо на освітні сайти, які використовує 
викладач для керування навчальним процесом, студенти заходять тільки по необхідності, то в соціальних 
мережах вони проводять більшу частину свого часу. 

– Використовуючи соціальні мережі, студенти  опановують пошук-аналіз інформації. 
– Підвищення зацікавленості у вивченні певного предмета. Адже цікавіше шукати та опанувати 

навчальний матеріал не в друкованому вигляді, а через Інтернет. 
– Навчальний процес не обов’язково переривати на час хвороби студента або викладача. Здійснювати 

начальний процес та приймати учать в ньому можна в режимі он-лайн. 
– Постійна взаємодія студентів з викидачем. Якщо в аудиторії учасники навчального процесу 

зустрічаються один-два рази на тиждень,  то з використанням соціальних мереж це може відбуватися більше 
разів.  

– Підвищення комунікативних стосунків між студентами, згуртованість колективу групи студентів, 
набуття досвіду самостійної організації своєї роботи подалі від аудиторії та учасника процесу. 

– Проведення лабораторних та практичних занять в он-лайн режимі. 
– Стає можливим спільне (слухача і викладача) створення навчального контенту. Слухачі замість 

простого споживання інформації створюють повідомлення, дискусії та інші ресурси. 
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ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Навчання учнів відповідно до потреб інформаційного суспільства вимагає широкого запровадження у 
навчальний процес сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, застосування яких 
сприятиме інтенсифікації процесу навчання, підвищенню навчально-пізнавальної активності учнів, 
формуванню інформаційної культури та суттєвому поліпшенню їхньої підготовки. 


