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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті теоретично обґрунтовано особливості використання соціальних мереж у навчанні іноземної мови. 
Наголошено на важливості модернізації змісту навчання іноземної мови з використанням соціальних мереж, 
а також окреслено їх переваги для навчання іноземної мови. Наведено приклади практичних завдань із викорис-
танням деяких соціальних мереж (Інстаграм, Твітер, Фейсбук). Підсумовано, що виконання завдань, які передба-
чають роботу із соціальними мережами на занятті з іноземної мови, спонукає студентів до творчості, сприяє 
розвитку комунікативних умінь та індивідуалізації процесу навчання іноземної мови.
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THE PECULARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES BY MEANS  
OF SOCIAL NETWORKS

The article describes theoretically the peculiarities of teaching foreign languages by means of social networks. 
The importance of teaching a foreign language content modernization by means of social networks has been stressed in 
the article. The specifics and opportunities of social networks in the process of foreign language learning as an effective 
technology have been analyzed; the advantages and of its applying in teaching foreign languages have also been singled 
out. The peculiarities of most popular social networks among students have been described. Practical tasks with the use 
of some social networks (Instagram, Twitter, Facebook) are presented. These tasks can be offered to students in order to 
use both at the lesson and for creation their own projects. Camera functions are recommended to use for doing such tasks 
as film making orphoto sharing.The author offers to record a short video as an example of the task with use of dictaphone 
and camera functions to create projects. It has been found out that doing such tasks helps students to form independent 
search ability, necessary information analysis and selection, skills of working in groups.

The potential opportunities of social networks for a teacher-student interaction, preparation of video-presentations 
in a foreign language, commenting and group discussion have been investigated. It’s been proved that daily applying 
of cell phones and other devices serves as a major incentive for mass distribution of teaching foreign languages by means 
of social network worldwide. Positive transformations in the methods of teaching foreign languages encouraged by social 
networks have been characterized. It’s been summed up that doing tasks with the use of social networks in the course 
of foreign language learning develops students’ creativity, speaking skills and helps to individualize the process of foreign 
language learning. Social networks can’t replace traditional methods of teaching, but can create new environment and 
opportunities for the process of a foreign language acquisition; they’ve become an important educational tool that can be 
successfully operated in foreign language teaching.

Key words: social networks (Instagram, Twitter, Facebook), foreign language learning, practical tasks, forming inde-
pendence.

Постановка проблеми. Сучасний період роз-
витку суспільства характеризується сильним 
впливом на нього інформаційно-комунікаційних 
технологій, котрі проникають в усі сфери люд-
ської діяльності, забезпечують розповсюдження 

інформаційних потоків у суспільстві, створюють 
глобальний інформаційний простір. Невід’ємною 
і важливою частиною суспільства є інформати-
зація освіти. Вагомим аспектом використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіт-



191ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Шевчук А. Особливостi використання соцiальних мереж...

ньому процесі виступає використання можли-
востей глобальної мережі Інтернет, потенціал 
котрої в реалізації освітнього процесу в цілому та 
вивченні іноземної мови зокрема полягає у ство-
ренні єдиного освітнього простору, підвищенні 
професійної інтеграції педагогів і підвищенні 
доступності освіти.

Однією з форм віртуального середовища 
у просторі, що ґрунтується на сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологіях, є соціальні 
мережі. Соціальна мережа – це інтерактивний 
сайт, на якому зареєстровано багато користува-
чів, контент (зміст) якого наповнюється самими 
користувачами, з можливістю зазначення будь-
якої інформації про окрему людину, за якою акка-
унт (сторінку) користувача зможуть знайти інші 
учасники мережі. Соціальні мережі як атрибут 
інформаційного суспільства формують особливе 
комунікативне середовище спілкування, яке має 
свої особливості та відмінності від спілкування 
у фізичній реальності [3].

Аналіз досліджень. У науковій літературі 
теоретичні аспекти використання соціальних 
мереж для навчання неодноразово знаходили 
висвітлення в працях як вітчизняних (Д. М. Бод-
ненко, А. О. Біленко, А. А. Кузьменко, К. О. Коса-
рєва, Т. М. Городілова (Бодненко та ін.), І. Карпа 
(Карпа), О. Рогульська, І. Золотарьова, А. Труш та 
ін.), так і зарубіжних (А. А. Букаєва, А. Т. Магзу-
мова (Букаева, Магмузова), Є. П. Ільчинська (Иль-
чинская), Г. В. Можаєва, А. В. Фещенко (Можаева. 
Фещенко, 2010), І. Г. Овчиннікова (Овчинникова, 
2013), Д. Є. Онорін (Онорин), Б. Балджі, Ю. Демі-
рай, Г. Ямамото, М. Кесім (Balci et al., 2010), 
К. Є. Безукладінов, Б. А. Круз, М. Н. Новосьо-
лов (Bezukladnikov et al., 2014)) науковців. Проте 
відчувається брак праць, у яких би розглядалися 
питання практичного застосування соціальних 
мереж у процесі навчання іноземної мови.

Мета статті – теоретично обґрунтувати осо-
бливості використання соціальних мереж; окрес-
лити їх переваги; навести приклади завдань 
із застосуванням наявних популярних соціальних 
мереж у процесі навчання іноземної мови.

Виклад основного матеріалу. Нині численні 
сервіси доступні у мережі Інтернет, вони є час-
тиною повсякденного життя сучасної людини і 
виключають наявність технологічного бар’єра, 
який був притаманний сервісам Веб 1.0, коли 
кожен користувач був вимушений спочатку навчи-
тися основам роботи з комп’ютером, потім ово-
лодіти принципами роботи з мережею Інтернет, 
а далі вже переходити до вивчення конкретного 
онлайн-ресурсу. Поява Веб 2.0 прискорила інте-

грацію студентів у систему соціальних мереж, і 
тепер новий користувач електронної соціальної 
мережі може використовувати її для організації 
самостійної іншомовної взаємодії з партнерами 
по групі для вивчення іноземної мови, з носіями 
мови для отримання аутентичного досвіду спіл-
кування. До сервісів нової хвилі (Веб 2.0) при-
йнято зараховувати ресурси Вконтакте, Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ 
і т. п. Основна можливість цих соціальних мереж, 
яку отримують їх користувачі, – це спілкування 
й обмін інформацією. Сучасні студенти вміють 
користуватися перерахованими сайтами для різ-
номанітних цілей у рамках своєї особистої жит-
тєдіяльності, тому було б упущенням не вико-
ристовувати це для організації як самостійної, 
так і аудиторної освітньої діяльності із вивчення 
іноземної мови на базі соціальних мереж, які 
пропонують студентам вивчати іноземну мову 
у реальному середовищі, підвищуючи їх готов-
ність до іншомовного спілкування на основі вже 
існуючих мотивів і цілей [9].

Платформи для спілкування у мережі та соці-
альні мережі розробляються спершу англійською 
мовою, варіанти для національних мов часто вико-
ристовують однакове програмне забезпечення, 
наприклад, це такі соціальні мережі, як Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram, Google+ і т. п. Так чи 
інакше, використання іноземної мови для спілку-
вання у мережі як у професійній, діловій сфері, 
так і в сфері розваг і повсякденного спілкування 
стає нормою Інтернет-комунікації.

Дидактичний потенціал та особливості вико-
ристання соціальних мереж зумовлений, перш за 
все, тим, що їх доступна для більшості користува-
чів Інтернету ідеологія й інтерфейс роблять мож-
ливою економію часу, коли немає необхідності 
організовувати адаптацію студентів до нового 
для них освітнього й одночасно комунікативного 
середовища. Соціальні мережі також сприяють 
не лише формальному, а й неформальному спіл-
куванню між педагогом і студентом, що робить 
можливим реалізацію технології особистісно-
орієнтовного навчання. Використання соціаль-
них мереж педагогом дозволяє робити процес 
навчання іноземної мови безперервним, виводити 
його за межі аудиторних занять, що додатково 
стимулює студентів.

Мультимедійність комунікативного серед-
овища значно полегшує завантаження і перегляд 
у віртуальній навчальній групі відео- та аудіо-
метеріалів, інтерактивних додатків (Можаева, 
Фещенко, 2010: 174–175). У соціальних мережах 
можливе створення віртуальних навчальних груп, 
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у яких викладач розміщує необхідний навчальний 
матеріал для своїх студентів, а студенти можуть 
обговорювати, разом виконувати завдання і роз-
міщувати результати як індивідуальної, так і гру-
пової роботи. Поєднання індивідуальних і групо-
вих форм навчання засобами соціальних мереж 
дозволяє досягти кращого розуміння і засвоєння 
навчального матеріалу, сприяє індивідуалізації та 
забезпечує інтерактивність процесу навчання іно-
земної мови, дає можливість оцінювати як процес, 
так і результати виконання завдань, спостерігати 
динаміку успішності кожного члена навчальної 
групи і відстежувати його активність.

Необхідно також зазначити, що на тлі сучас-
них модернізаційних процесів, які відбуваються 
в освіті, коли значна частка навчального часу 
переноситься з аудиторних годин на самостійну 
роботу студентів, подібний ефект від викорис-
тання соціальних мереж робить більш доступним 
використання дослідницьких підходів у навчанні, 
самостійний і груповий пошук інформації задля 
вирішення поставленого педагогом проблемного 
завдання, сприяє і розвиває здібності до самостій-
ного пошуку необхідної інформації, до роботи 
в команді, колективної пошукової діяльності, вза-
ємодії з одногрупниками (Букаева, Магмузова).

Окрім вищеперерахованих переваг застосу-
вання соціальних мереж у якості засобу навчання 
іноземної мови в рамках іншомовного комуні-
кативного середовища необхідно виокремити 
ряд інших: відсутність територіально зумовле-
них і часових рамок; підвищення якості освіти 
за рахунок використання комп’ютера та інших 
інформаційно-комунікаційних технологій; сис-
темність навчання, скорочення термінів навчання; 
можливості миттєвого отримання і надання реф-
лексії; повторення і тренування будь-якого еле-
мента навчальної програми в будь-який момент; 
спілкування, спрямоване в різні сторони (викла-
дач – студент / студент – студент / студент – носій 
мови); розвиток навичок самостійно та за влас-
ним бажанням проводити дослідження, збирати 
інформацію, на відміну від традиційних підходів; 
доступність подачі навчального матеріалу; про-
стоту оцінювання успішності; зниження ймовір-
ності неадекватності оцінювання навчального 
прогресу (Balci et al., 2010).

Розглянемо особливості Твітер як сервіс-
мікроблогу, можливості якого також можна вико-
ристовувати для навчання іноземної мови. Твітер 
може бути наступною сходинкою після обробки 
цільової лексики з Інстаграм. Використовуючи 
мікроблог Твітер, студентам можна запропону-
вати такі завдання:

– прочитайте текст і напишіть про нього 
вичерпний твіт. Це може бути максимально стис-
лий переказ, висловлення свого ставлення до 
тексту або рекламний пост. Кожна форма тренує 
певні навички: уміння виокремити тему тексту, 
знайти головну ідею тексту, узагальнити вислов-
лювання;

– твіти відомих особистостей можна викорис-
товувати в якості тем для обговорення. Чи пра-
вий автор, що він відчував, коли писав цей текст, 
які слова він для цього використовував – все це 
можна обговорювати зі студентами.

Тобто, завдання студента – навчитися писати 
короткі зв’язні тексти, адже спілкування в Твіттері 
передбачає обмін короткими розповідними пові-
домленнями, повідомленнями-відповідями або 
цитатами розміром 140 знаків. Розповідні повідо-
млення з’являються в стрічці користувачів і індек-
суються пошуковими системами. Повідомлення-
цитати позначаються буквами RT (retweet = англ. 
ретвит) і дозволяють максимально швидко роз-
повсюдити важливу інформацію, зберігаючи 
авторство користувача. Найбільш важливу роль 
в інформаційному обміні у Твіттері відіграють 
т. зв. хештеги, які починаються із символа «#», 
що дозволяє формувати інформаційну хвилю, яка 
складається із повідомлень на певну тему. Інфор-
маційна хвиля створює тренд. Користувач може 
підключитися до обговорення теми на будь-якому 
етапі, створивши повідомлення-відповідь.

Таким чином, Твіттер вперше надав користу-
вачам мережі прості інструменти обміну інфор-
мацією, її миттєвого розповсюдження і консолі-
дації в тренди; такий режим обміну інформацією 
здатен впливати на реальні події і змінювати 
поточну ситуацію в процесі соціальної взаємодії. 
Для постійної присутності і миттєвої реакції на 
події в мережі використовують, крім комп’ютера, 
мобільні пристрої – комунікатори, мобільні теле-
фони третього покоління, смартфони, планшети 
і  т. п. Обмін інформацією – це тільки один зі 
складників спілкування як соціальної взаємодії. 
Користувачі Твіттера і будь-якого іншого сервісу-
мікроблогу як соціальної мережі прагнуть висло-
вити потребу в пізнанні й оцінці інших, необхід-
ність у самопізнанні. Універсальний характер 
потреби в спілкуванні поєднується зі специфіч-
ними, залежними від культури і національної 
мови способами прояву цієї потреби, пріори-
тетними комунікативними стратегіями, вибором 
тем для обговорення. Таким чином, Твіттер опи-
няється у сфері впливу всіх параметрів як мере-
жевого спілкування, так і реальної комунікації 
(Овчинникова, 2013).
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Соціальна мережа Інстаграм може бути вико-
ристана для будь-яких завдань, пов’язаних із 
використанням візуального матеріалу, оскільки 
націлена на обмін фотографіями, тому це чудова 
база для того, щоб знайти зображення для обго-
ворення (можливо, пост студента цієї групи), щоб 
скласти розповідь або діалог. Інстаграм забезпе-
чує зручну взаємодію в групі студентів на занятті, 
тому що можна миттєво розмістити якісне 
фото (завдяки вбудованим фільтрам) і знімати 
15-секундні відео. Це дозволяє економити час на 
обмін результатами роботи. Наприклад, розіграти 
діалог і записати відео, а потім вибрати найбільш 
талановитих «акторів». Зазначена соціальна 
мережа – чудова база для виконання креативних 
домашніх завдань. До речі, якщо викладач не має 
бажання використовувати свій власний аккаунт, 
то можна створити окремий для навчальних цілей 
або один для всієї групи.

За допомогою мережі Інстаграм можна запро-
понувати студентам виконати такі завдання:

– навички презентації безумовно знадобляться 
в житті, для його розвитку можна запропонувати 
завдання «Покажи і розкажи за допомогою фото 
або малюнків». Студенти можуть зробити фото і 
розмістити в Інстаграм. Якщо на заняттях вико-
ристовується спільний аккаунт, то сам викладач 
може показати зображення на планшеті або ноут-
буці, тоді як студент розповідає, наприклад, про 
улюблену річ;

– монолог «Моя мрія» підійде для багатьох лек-
сичних тем, наприклад, опишіть будинок, сукню 
або ресторан і т. д. вашої мрії. А щоб легше було 
візуалізувати, студенти знаходять в Інстаграм 
фото, які їм сподобалися. Необхідно описати його 
самостійно або в парах, а потім викладач отримує 
зворотній зв’язок;

– у якості домашнього завдання замість «Скла-
діть речення з використанням Past Continuous» 
можна запропонувати, користуючись бажанням 
сучасної молоді розміщувати фотографії свого 
дозвілля, зробити селфі й іноземною мовою зазна-
чити в описі фотографії, що вони робили о 16.00, 
19.00 і 21.00 учора ввечері. Далі на занятті пока-
зати свої фото і розповісти про дозвілля більш 
детально. Одногрупники мають ставити додаткові 
питання;

– запропонуйте студентам відкрити сторінку 
відомої людини, котра їм подобається. Далі 
варіантів завдань може бути багато, залежно 
від лексики і граматики, яка вивчається. Напри-
клад, розкажіть, що у відомого актора відбулося 
за минулий тиждень, опишіть його сім’ю, звички, 
будинок, взаємини з колегами;

– можна створювати відео на занятті і в якості 
домашнього завдання, в Інстаграм їх зручно 
записувати і ділитися ними – для цього необ-
хідно просто натиснути «плюс», вибрати відео 
після зйомки, і воно розміститься на сторінці. 
Студенти можуть зняти міні-презентацію, роз-
казати про свій день, зняти й озвучити цікаву 
ситуацію на вулиці. У якості зворотного зв’язку 
можна організувати конкурс і нагородити того, 
хто зібрав найбільшу кількість лайків, або орга-
нізувати експертну оцінку, коли студенти пере-
глядають відеозаписи один одного й оцінюють 
за певними критеріями (зміст, вільне володіння 
і правильність мови).

Інша доволі популярна соціальна мережа – 
Фейсбук – давно використовується як платформа 
для обговорень, взаємодії студентів і колектив-
ної навчальної роботи. Фейсбук – доволі про-
стий онлайн-сервіс, доступний будь-якому сту-
денту безкоштовно, з будь-якого комп’ютера, 
котрими обладнані більшість навчальних закла-
дів, із мобільних приладів, котрі є у власності 
студентів. У співтовариствах Фейсбук студенти 
висувають свої ідеї, ведуть онлайн-обговорення, 
співпрацюють. Співтовариства мотивують сту-
дентів вести навчальну діяльність стосовно опа-
нування іноземної мови спільно з учасниками 
групи, що реалізує інноваційні способи залучення 
студентів до самостійної роботи щодо засвоєння 
іншомовного матеріалу. Фейсбук дозволяє також 
викладачеві залишатися на зв’язку з колегами: так 
вони діляться матеріалами і досвідом проведення 
занять із використанням нових методик.

Інформація краще запам’ятовується, якщо 
систематизувати її у звичному вигляді. Будь-яку 
розповідь про персонажа або подію можна пере-
творити в особистий профіль на Фейсбуці або 
в групу чи подію там само. Студентам можна 
запропонувати такі завдання із залученням соці-
альної мережі Фейсбук:

– знайти профіль улюбленого актора або улю-
бленої публічної особистості і розповісти про неї, 
використовуючи профіль в якості опори;

– разом зі студентами створити профіль для 
будь-якої історичної особистості або зустріч сто-
совно історичної події, використовуючи інформа-
цію із навчального тексту, тощо.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що особливості викорис-
тання соціальних мереж у навчанні іноземної 
мови зумовлені можливостями цього сегменту 
Інтернету як комунікативного, інтерактивного та 
мультимедійного простору. Масова зацікавленість 
віртуальними мережами студентською молоддю 
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дозволяє робити процес навчання іноземної мови 
не лише інтерактивним і груповим, але й особис-
тісно-орієнтовним, коли педагог може проводити 
моніторинг успішності кожного. Крім того, це 
дозволяє ефективно поєднувати аудиторні заняття 
з іноземної мови із самостійною роботою, що 
робить процес навчання безперервним і незалеж-
ним від розкладу занять.

Оскільки постійно з’являються нові інфор-
маційно-комунікаційні технології та соціальні 

мережі, перспективою подальших досліджень 
із практичного використання соціальних мереж 
у навчанні іноземної мови може стати роз-
робка й опис критеріїв оцінювання ефективності 
навчання, що реалізується в умовах використання 
соціальних мереж; дослідження та впровадження 
методики, розробки програм підготовки, а також 
оптимізація завдань для позааудиторної самостій-
ної роботи студентів із використанням соціальних 
мереж у навчанні іноземної мови.
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