
66  Інформаційні технології – 2014 

що для реалізації такого завдання вбачається за доцільне вико-
ристовувати відповідні тренажери і тести. Таких програм є досить 
багато, і для використання може бути вибрана довільна з них, але 
з урахуванням цілей, які викладач передбачає з її допомогою забез-
печити.

Також слід зауважити, що не треба забувати і про можливості 
спільної роботи зі студентами з реалізації ідеї впровадження ІТ. 
Спільна робота викладача і студентів дозволить створювати сучасні 
дидактичні і методичні матеріали нового покоління. Наочність і краса 
представлення одержаної за допомогою комп’ютера інформації, 
радість колективної роботи, коли кожному знайдеться справа до душі, 
сприяють формуванню внутрішньої мотивації до роботи за ПК.
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Високий процент використання даного сервісу різним 
контингентом дає змогу казати про високу популярність Tumblr, 
а отже і високу актуальність проблеми його дослідження в освіт-
ньому процесі.

Мета дослідження: дати визначення сервісу, дослідити його 
новизну, актуальність, корисність, переваги та недоліки, особли-
вості, дати порівняльну характеристику з програмами-аналогами 
та висвітлити проблему використання даної соціальної мережі 
у сучасному інформаційному просторі.

Тumblr — це перший безкоштовний тлог-сервіс. Іншими сло-
вами, це — блог-платформа, що дозволяє писати замітки, розмі-
щувати фото, відео, музику в так званий тамблелог. Тамблелог 
(Тамбллог, Тлог) — це різновид блогу, з тою відмінністю, що запис 
в тлозі може бути тільки визначеного формату (цитата, відео, 
посилання, пісня, розмова тощо). На думку розробників Tumblr — 
це щось подібне до звичайного блогу, але на відміну від нього ця 
система ведення записів і заміток більше схожа не на щоденник, 
а на чернетку чи записну книжку.
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Наведемо порівняльний аналіз рейтингу найпопулярніших 
мікроблогів з Tumblr (рис. 1). 

Рис. 1. Порівняльний аналіз рейтингу найпопулярніших мікроблогів.

Сама соціальна мережа була заснована Девідом Карпом 
у 2007 р. Компанія пройшла через багато труднощів. Відтоді майже 
75 000 блогерів почали використовувати платформу Tumblr. На від-
мінну від Twitter’a і схожих сервісів у Tumblr немає обмежень 
на кількість символів у повідомленні. Tumblr — своєрідний місток 
між повноцінним блогом та мікроблогом.

Сервіс являє собою прекрасне місце для ведення навчальних 
блогів, що дає можливість говорити про використання Tumblr 
в освітньому процесі. Блогери зі всього світу висвітлюють інфор-
мацію про різноманітні наукові досягнення, свої та загальні. Це 
можуть бути блоги на різні теми — від вивчення іноземних мов 
до новинок у світі техніки. Це прекрасна можливість навчати людей 
чомусь новому у незвичному форматі.

Незважаючи на те, що, на перший погляд, Tumblr здається про-
стим і загальнодоступним, це зовсім не так. Як і на всіх сервісах 
тут є свої правила, що є дуже корисними. Люди, які роблять пости, 
зобов’язані вказати на першоджерело, що є корисним для нас, адже 
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завдяки цьому ми маємо змогу прочитати більше про те, що нас 
зацікавило. Тамблер — це не просто блог з музикою або картинками. 
Там є багато блогів навчально-наукового характеру, які ми можемо 
додати до закладок і таким чином завжди бути у курсі новин.

Висновок. Авжеж, Tumblr не такий популярний як Twitter, або 
інші сервіси, але він надає значно більше можливостей користувачу 
проявити себе у різних сферах. Ця блог-платформа представляє 
набір гнучких можливостей для ведення блогу, АРІ для розробни-
ків з хорошою документацією, широкі можливості для дизайнерів 
та простих користувачів. Tumblr — одна із найголовніших соціаль-
них мереж для творчих людей. Сервіс може налічувати мільйони 
користувачів, але не мільярди, бо він не потрібен всім та кожному.
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Системи освіти різних країн світу протягом останніх 
років намагаються внести зміни щодо способів реалізації навчаль-
но-виховного процесу. Поштовх до таких змін дає широкомасштаб-
на інформатизація всіх ланок суспільства, у тому числі й освіти. 
В умовах постійного стрімкого розвитку новітніх технологій потре-
ба модернізації методики викладання матеріалу стає дедалі більш 
актуальною. Сучасні учні, які навчаються, потребують нових засо-
бів мотивації, які б підвищували зацікавленість та надихали до на-
буття поглиблених знань.




