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ВИКОРИСТАННЯ СОЦIАЛЬНИХ МЕРЕЖ В
УНIВЕРСИТЕТСЬКIЙ ОСВIТI

В роботi визначено основнi напрямки використання соцiальних мереж в унiверситетськiй
освiтi. Наведенi основнi переваги використання соцiальних мереж та проблеми переосми-
слення ролi викладача та студента в освiтнiй дiяльностi при використаннi соцiальних
мереж.
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Вступ
У 90-тi роки ХХ столiття розвиток Iнтернету перетворився на фактор

глобального значення. Важливiсть використання ресурсiв i технологiй мере-
жi Iнтернет в освiтi сьогоднi не потребує спецiальних доказiв. Всi розвиненi
країни свiту мають бiльш-менш великi програми використання ресурсiв ме-
режi Iнтернет в сферi освiти. Переважна бiльшiсть країн, що розвиваються,
незважаючи на труднощi, проблеми i побоювання, прагнуть взяти посильну
участь у формуваннi свiтового освiтнього спiвтовариства, що є, по сутi, ексте-
риторiальним завданням, i скористатися їхнiми можливостями для власного
розвитку. При цьому актуальним завданням для кожної країни, i свiтової
спiльноти в цiлому, стає систематизацiя та аналiз досвiду використання Iн-
тернету в освiтi, як у його позитивному значеннi, так i по вiдношенню до
труднощiв i небажаних наслiдкiв.

Пiд загальнодоступними соцiальними мережами розумiють спiльноти в
Iнтернетi, якi не мають обмежень нi за якими параметрами i не мають
нiякої тематичної спецiалiзацiї. Такi соцiальнi мережi дають можливiсть до-
сить швидко встановити неформальний контакт. У соцiальних мережах люди
виявляються бiльш вiдкритими, нiж в реальному життi, бiльшою мiрою го-
товими дiлитися iнформацiєю.

У сучасному свiтi iнформацiйних технологiй способи роботи швидко змi-
нюються, надiляючи великою конкурентною перевагою тих, хто використовує
новi iнструменти, якi пропонують контекстний, швидкий i спрощений обмiн
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iнформацiєю та спосiб спiвпрацi. В освiтi одним з таких пiдходiв є E–Learning
2.0. Технологiя створення соцiальної мережi як моделi навчання [1].

Основна частина
E–Learning 2.0 вiдноситься до концепцiї впровадження iнструментiв i тех-

нологiй Web 2.0. E–Learning 2.0 – це сукупнiсть технологiй i практичних
рiшень для навчального процесу, яка здатна еволюцiонувати разом з навчаль-
ним закладом. Завдяки своїй простотi та вiдкритостi пiдхiд E–Learning 2.0
допомагає сфокусувати колективний розум на вирiшеннi навчальних завдань
через компетенцiї, впорядкувати i оптимiзувати створення каналiв комунiка-
цiї викладача зi слухачами та середовища спiлкування для студентiв.

Вiдомо, що середньостатистичний студент проводить в онлайнових соцi-
альних мережах вiд 5 хвилин до 2 годин на день, кожен п’ятий користувач
таких мереж витрачає на це бiльше однiєї години на день [2]. Забезпече-
на зручними iнструментами для розмiщення, пошуку, класифiкацiї даних i
зв’язкiв мiж слухачами та об’єктами, соцiальна мережа, створена на основi
технологiї E–Learning 2.0 дозволяє вирiшувати цiлий комплекс завдань, по-
в’язаних з навчальним процесом i навчанням. А отже постає питання щодо
продуктивного використання всiх можливостей соцiальних мереж.

Дослiдження використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в
новiтнiх формах органiзацiї навчального процесу, зокрема дистанцiйнiй фор-
мi навчання, присвяченi дослiдження О. Андреєва, С. Архангельского, Т.
Гусакової, Н. Кузнецової, В. Кухаренка, В. Олiйника, Є. Полат, П. Стефа-
ненка, П. Таланчука, А. Хуторського, Б. Шуневича та iн. Можливостями
використання соцiальних сервiсiв в освiтньому процесi та їх ролi в формуван-
нi сучасного свiтогляду дослiдженi в роботах Є. Бондаренка, М. Григорян,
С. Дауна, Е. Диких, Н. Дубової, В. Кухаренка, Г. Можаєвої, Н. Морзе, Є. Па-
таракiна, Л. Рулиєне, Дж. Сiменса, А. Фещенко, Б. Ярмахова та iн.

Розглянемо основнi пiдходи до використання соцiальних мереж при
навчаннi. Дистанцiйне навчання сьогоднi набуває особливої актуальностi,
оскiльки з розвитком Iнтернету i забезпеченiстю студентiв персональними
комп’ютерами та мобiльними пристроями полiпшується обмiн iнформацiєю
як мiж викладачем i студентами, так i студентiв мiж собою. Все це сприяє
активiзацiї та модернiзацiї процесу навчання, а розробка та супровiд особис-
тих навчальних ресурсiв викладачiв або вузiвських порталiв тiльки покращує
навчальну дiяльнiсть.

У той же час при використаннi соцiальних мереж у окремих викладачiв
практично не виникають технiчнi труднощi з органiзацiї навчальної дiяль-
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ностi, а навiть навпаки, працювати в мережi iнтуїтивно зрозумiлiше нiж
в корпоративнiй системi. Викладач, будучи фахiвцем у своїй галузi знань,
може вiдчувати труднощi при створеннi або використаннi спецiалiзованого
сайту. Друга складнiсть не завжди сайт для навчання є цiкавим i вiдвiдува-
ним студентами. Практика показує, що студентiв дуже важко привчити до
використання навчального сайту. Тому iснує пропозицiя використання як iн-
струменту електронних освiтнiх технологiй вже створенi i працюючi соцiальнi
мережi. Якi ж переваги дає студентам i викладачам використання соцiальних
мереж з навчальною метою:

• Сьогоднi молодi люди значний час проводять в соцiальних мережах, а
отже i спiлкування в них (а також i отримання знань) для них стає
не нудним вивченням предмета, а звичним i приємним заняттям, що
призводить до бiльш ефективного освоєння матерiалу.

• Студент, спiлкуючись у соцiальнiй мережi з викладачем, веде себе менш
скуто, що дозволяє йому ставити запитання по предмету, не боячись для
оточуючих виглядати не освiченим чи смiшним.

• Студенти мають можливiсть спiлкуватися в реальному часi не тiльки з
викладачем, але i мiж собою. Можуть органiзовувати своєрiднi конфе-
ренцiї, особливо перед здачею залiку або iспиту.

• Викладач для студента психологiчно стає не тiльки викладачем, а й
просто учасником соцiальної мережi взаємодiя на вертикальному рiвнi
змiнюється на взаємодiю на горизонтальному рiвнi. Це викликає бiльшу
довiру з боку студента, пiдвищує довiру до викладача i покращує процес
засвоєння iнформацiї.

• У викладача значно розширюється час спiлкування з аудиторiєю, так
як можна швидко оповiщати про подiї в навчальному процесi. При цьо-
му з’являється можливiсть проведення виховної роботи з вiдстаючими
студентами, та тими, хто не вiдвiдує занять.

Системи мережевого спiлкування, такi як Facebook, ВКонтакте, Одно-
классники; мiкроблоги на кшталт Twitter; ресурси Wiki, MSN, YouTube
i Flickr, є загальнодоступними. Аналогiчно тому, як це вiдбувалося з
iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями, якi були впровадженi в освiт-
нiй процес протягом останнiх чотирьох десятилiть. Необхiдно впустити со-
цiальне спiвробiтництво в аудиторiї для вивчення переваг i недолiкiв нового
способу взаємодiї. Новi проекти, такi як спiльноти для вчителiв, показали, що
соцiальна спiвпраця може використовуватись не тiльки для обмiну дидак-
тичними методами та iдеями. Вони також дозволяють обговорювати деякi
питання приватного характеру.
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Наведенi мiркування допоможуть видiлити питання про те, який досвiд
мiг би бути корисний для навчання з точки зору студента, необхiдно менше
придiляти увагу звичайнiй публiкацiї матерiалiв i наступним їх оцiнюванням.
Це допоможе переосмислити значення i роль кожного з суб’єктiв навчальної
дiяльностi, кожен учасник курсу може бути настiльки ж викладачем, наскiль-
ки i студентом. Викладач зможе перестати бути просто «джерелом знань» i
перетворитися на наставника. Використовуючи рольову модель культури ау-
диторiї, зв’язуючись з студентами в iндивiдуальному порядку i працюючи з
їх особистими потребами, одночасно з цим направляючи дискусiї i дiяльнiсть
всiєї групи студентiв до досягнення загальних навчальних цiлей.

Безумовно, система не нав’язує такий тип поведiнки, але все ж саме цей
тип поведiнки вона пiдтримує найкраще. У майбутньому, по мiрi стабiлiза-
цiї технiчної iнфраструктури, подальшi нововведення в областi «педагогiчної
пiдтримки» стануть основним напрямком у розвитку навчальної електронної
системи яка основана на соцiальних сервiсах.

Висновки
Соцiальнi мережi охоплюють переважну бiльшiсть людей, що навчаються.

Участь у рiзноманiтних групах за вподобаннями, дозволяє згуртувати певне
коло однодумцiв, якi не тiльки обмiнюються iнформацiєю, досвiдом та iн., а
й будують навколо себе певне навчальне середовище. Освiта не може бути
осторонь цих процесiв, i якщо вже неможливо викреслити iз сьогодення таке
соцiальне явище, як соцiальнi мережi, то необхiдно в повнiй мiрi використо-
вувати як технiчнi можливостi, що надає технологiя Web 2.0 так i соцiальний
феномен їх iснування та органiзованостi.
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