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Abstract. Nowadays, the effective use of information 

and communication technologies plays a significant 

role in the educational process. The article is about the 

possibilities of using social networking for educational 

purposes. 
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ВСТУП 

Життя у наш час важко уявити без 
Інтернету – він охопив всі сфери людської 

діяльності, в тому числі й освітню. Сьогодні 
вищі навчальні заклади повинні 

використовувати різні системи управління 
освітою. З їх допомогою ВНЗ будуть 
конкурентоспроможними та нададуть 

студентам інтерактивне та мобільне 
середовище, відповідне глобальним трендам 

на ринку. 
Мета роботи – проаналізувати 

особливості використання можливостей 

соціальних мереж в освітніх цілях і 
поділитися досвідом їх застосування з метою 

залучення студентів до науково-дослідної 
роботи. 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ 

Соціальна мережа – платформа, онлайн-
сервіс або веб-сайт, призначений для 

побудови, відображення і організації 
соціальних взаємовідносин, візуалізацією 
яких є соціальні графи. 

У звичайному розумінні, соціальна 
мережа – це спільнота людей, пов'язаних 

спільними інтересами, спільною справою 
або мають інші причини для спілкування 
між собою. 

В інтернеті, соціальна мережа – це 
програмний сервіс, майданчик для взаємодії 

людей в групі або в групах. Стосовно до 
інтернету, це віртуальна мережа, що є 

засобом забезпечення сервісів, пов'язаних з 
встановленням зв'язків між його 
користувачами, а також різними 

користувачами і відповідними їх інтересам 
інформаційними ресурсами, встановленими 

на сайтах глобальної мережі [1]. 
Застосування соціальних мереж у 

навчальній діяльності дозволяє учасникам 

мережі створювати мережевий навчальний 
контент, надає можливість виконувати 
групові завдання, застосовуючи такі 

додаткові опції як форуми, коментарії, 
опитування, голосування; спрощує процес 

обміну інформацією і передбачає реалізацію 
принципу безперервної освіти. Створюються 
передумови для формування професійних 

компетенцій студентів як майбутніх 
управлінців: навики взаємодії, 

самоорганізації, формування здатності до 
креативного мислення [2]. 

На сьогоднішній день соціальні мережі 

можуть стати ефективним засобом 
підвищення мотивації та якості навчання, 

активізації навчального процесу серед 
студентів та викладачів. 

Позитивні аспекти використання 

соціальних мереж в навчальному процесі: 

 комфортне та звичне для студентів 

середовище; 

 широкий діапазон можливостей і 

форм взаємодії, різноманітність форм 
комунікації; 

 можливість спільної діяльності; 
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 можливість організації безперервного 

навчання; 

 постійна взаємодія студента з 

викладачем. 
При використанні соціальних мереж 

необхідно зважати, які з них є 

найпоширенішими у конкретному регіоні. 
Статистика свідчить, що в Україні 

найбільшою популярністю користується 
ВКонтакті, який також демонструє 
найкращу динаміку зростання кількості 

користувачів (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – динаміка популярності соціальних мереж 

в Україні [3] 

З метою дослідження ефективності 

використання соціальних мереж як засобу 
залучення студентів до науково-дослідної 
діяльності, авторами проводився 

експеримент на базі студентського 
наукового товариства (СНТ) Інституту 

суспільства Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Було створено ряд 
спільнот у різних соціальних мережах 

(табл. 1).  
Таблиця 1 – Популярність соц. спільнот СНТ 

Спільнота Соц. мережа Учасників 

СНТ Інституту 

суспільства [4] 

ВКонтакті 40 

ІН_формат [5] ВКонтакті 29 

Грінченко 
online [6-9] 

Google+ 27 

ВКонтакті 21 

Twitter 8 

Однокласники 3 

Спільноти регулярно наповнювалися 
новинами СНТ та університету, анонсами 

заходів, цікавими фактами та іншими 
матеріалами подібної тематики. 

ВИСНОВКИ 

Дані сторінки полегшили комунікацію 
всередині СНТ, позитивно вплинули на його 

імідж і популярність, підвищили інтерес 
студентів до науки. 

Таким чином, соціальні мережі – 
потужний і ефективний інструмент, який 
має широкий спектр можливостей, 

особливості яких необхідно 
використовувати в навчальному процесі 

сучасної освіти. 
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