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Анотація. Метою дослідження є визначення особливостей 

використання соціальних мереж для організації самостійної роботи 
студентів. Задачами дослідження є визначення ролі соціальних мереж у 
навчально-виховні роботі, виділення основних функцій соціальних 
мереж в організації самостійної роботи студентів. Об’єктом дослідження 
є самостійна робота студентів спеціальності «Початкова освіта». 
Предметом дослідження є використання соціальних мереж для 
організації та підтримки самостійної роботи студентів. 

Соціальні мережі в роботі розглядаються як інструмент інтеграції 
різних навчальних засобів та сервісів, а також як інструмент забезпечення 
ефективної навчальної комунікації. Відзначається, що використання 
соціальних мереж розширює можливості організації самостійної роботи 
студентів та консультаційної роботи викладачів, створює умови для 
реалізації комбінованого навчання. Розглянуто досвід організації 
самостійної роботи студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» 
з дисципліни «Сучасні інформаційні технології навчання». 

Ключові слова: соціальна мережа; самостійна робота; педагогічна 
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Ye. S. Markova. Using social networks to organize students’ 

independent work 
Abstract. The aim of this study is to determine the characteristics of using 

social networks to organize independent work. Objectives of the study is to 
determine the role of social networks in educational work, highlight the main 
features of social networks in the organization of independent work. The object 
of research is independent work of students of specialty «Elementary 
education». The subject of research is the use of social networks to organize 
and support the independent work. 

Social networks are considered to work as a tool for integration of different 
educational tools and services, as well as a tool to ensure effective 
communication training. It is noted that the use of social media extends the 
capabilities of independent work of students and faculty consulting work, 
creates conditions for the implementation of blended learning. The experience 
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Пріоритетним завданням сучасної педагогічної освіти є інтеграція 

хмарних технологій у навчальний процес з метою підвищення його якості 
та мобільності [4]. Найбільш потужним інструментом інтеграції різних 
засобів та сервісів, а також інструментом забезпечення ефективної 
навчальної комунікації є на сьогодні соціальна мережа [1; 5]. 

Під терміном соціальна мережа розуміють багатофункціональний 
веб-сайт, що являє собою автоматизоване середовище, спрямоване на 
утворення об’єднань людей за спільними інтересами або діяльністю і 
забезпечує своїми засобами спілкування, підтримку, розбудову, 
відображення та організацію соціальних контактів, обмін даними між 
користувачами [2]. Комунікації між її учасниками відбуваються за 
допомогою всіх відомих сервісів: електронної пошти, миттєвого обміну 
інформацією, відеозв’язку в реальному часі тощо. Прикладами 
найпоширеніших соціальних мереж загального призначення є Facebook, 
ВКонтакте, Google+. Існують також спеціалізовані спільноти, такі як 
Linkedin та ін. Можливості підключення до соціальних мереж за 
допомогою ноутбуків, смартфонів та планшетів ліквідують просторові та 
часові обмеження. 

В контексті педагогічної взаємодії використання соціальних мереж 
розширює можливості організації самостійної роботи студентів та 
консультаційної роботи викладачів. Через соціальні мережі можна 
здійснювати, крім традиційних – аудиторних, – колективні та 
індивідуальні on-line консультації, ефективно реалізовувати концепцію 
комбінованого навчання [3]. 

З метою підтримки самостійної роботи студентів спеціальності 
6.010102 Початкова освіта з дисципліни «Сучасні інформаційні 
технології навчання» у Бердянському державному педагогічному 
університеті було створено спільноту у соціальній мережі ВКонтакте. 
Вибір даної соціальної мережі був обумовлений тим, що більшість 
студентів зареєстровані саме у ній і майже кожного дня відвідує даний 
сервіс. 

До вступу у групу, крім студентів денної форми навчання, 
запрошувались студенти-заочники. Для них дана група надавала 
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можливість спілкуватись з викладачем регулярно протягом навчального 
семестру, отримувати консультації та відповіді на запитання, не 
«випадати» з навчального процесу від сесії до сесії, що позитивно 
позначилось на виконанні контрольних робіт. 

Одним із основних завдань спільноти була презентація виконаних 
самостійних і контрольних робіт та обмін ними між студентами з метою 
формування бази навчально-методичних розробок. 

Створена спільнота використовувалась для вирішення наступних 
завдань: 

1. Розміщення навчально-методичних матеріалів. У розділі 
Документи розміщувались електронні варіанти лекцій, методичних 
вказівок до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт, 
критерії їх оцінювання та ін. 

2. Розміщення оголошень використовувалось для надання 
користувачам оперативної організаційної інформації. Наприклад, про 
призначення дати, часу й аудиторії для проведення самостійної роботи зі 
студентами чи про перенесення аудиторного заняття на інший час або в 
іншу аудиторію 

2. Розміщення посилань. У розділі Посилання розміщувались 
посилання цікавими веб-ресурсами, додаткові матеріали тощо. 

4. Проведення опитувань, анкетувань використовувалось з метою 
одержання зворотного зв'язку з того чи іншого питання. Наприклад, для 
аналізу складності завдань. 

5. Проведення обговорень надало можливість спільно обговорювати 
виконання самостійних завдань, контрольних робіт, які викликали 
труднощі. Під час обговорень на питання, що виникають, міг відповідати 
як викладач, так і студент, який вже виконав дане завдання і міг 
поділитися набутим досвідом. 

6. Обмін приватними повідомленнями інтенсифікував спілкування 
студента та викладача, надавав студентам можливість надсилати 
результати виконаних завдань для оперативної перевірки викладачем. 

7. Можливість завантажувати фото і відео з проведення 
практичних робіт, захисту проектів тощо. 

Розділ Статистика спільноти надавав інформацію про 
відвідуваність групи та окремих її розділів, на основі якої викладач робив 
висновки, які саме розділи викликають найбільший інтерес. 

Висновки. Соціальні мережі є потужним інструментом для 
підтримки навчально-виховного процесу у ВПНЗ. Використання даних 
засобів підвищує зацікавленість навчанням і мотивацію до самостійної 
роботи. Використання соціальних мереж для підтримки самостійної 
роботи студентів надає можливість активно взаємодіяти викладачам і 
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студентам за межами аудиторії та створює фундамент для ефективної 
реалізації концепції комбінованого навчання. 
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