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ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
ЯК ІНСТРУМЕНТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PREREQUISITES FOR THE USE OF SOCIAL NETWORKS 
 AS A TOOL OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING FOR STUDENTS  
OF NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Діджиталізація всіх сфер нашого життя на тлі всес-
вітньої пандемії 2019–2021 рр. стрімко зростає. 
Можна констатувати, що без цифрових засобів та 
інструментів, які є та продовжують створюватися, 
зупинилися б численні сфери життєдіяльності 
глобалізованого світу. Безперечно, цей процес не 
оминув і освітню сферу всіх рівнів, що пов’язано 

з умовами, у яких опинився світ і Україна в останні 
роки, але насамперед з особливостями сучас-
них здобувачів освіти, адже «<…> у сучасному 
цифровому суспільстві для досягнення високої 
якості освітнього процесу необхідно врахувати 
вікові і типологічні особливості дітей поколінь Z 
і Альфа, а саме всебічне вивчення їхніх можли-
востей, прогнозування їхніх потреб у найближчому 
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Застосування інноваційних технологій у 
процесі іншомовної підготовки фахівців 
залишається актуальним завжди. Стаття 
актуалізує питання діджиталізації в освіті, 
необхідності пошуку шляхів підтримки 
мотивації студентів під час вивчення іно-
земної мови в умовах дистанційної та змі-
шаної форм організації освітнього процесу 
у закладах вищої освіти України, тому про-
понується розглянути суспільні та педаго-
гічні умови застосування соціальних мереж 
як одного з інструментів навчання інозем-
ної мови в закладах вищої освіти, що спри-
ятиме активізації пізнавальної діяльності 
студентів у процесі вивчення іноземної мови 
як під час онлайн-занять, так і самостійно.
Проведене дослідження довело, що сучасні 
студенти використовують соціальні мережі 
в повсякденному спілкуванні, для пошуку 
інформації різного характеру, для перегляду 
розважального контенту як українською, 
так і іноземними мовами; частина створю-
ють та розміщують власний контент. 
Доведено, що соціальні мережі можуть бути 
інструментом навчання іноземної мови, 
адже в межах дослідження встановлено, 
що вже сьогодні значна кількість студентів 
використовують їх для самонавчання. Також 
анкетування здобувачів вищої освіти довело 
їхню зацікавленість у застосуванні соціаль-
них мереж у процесі іншомовної підготовки в 
закладі вищої освіти. 
Однією з важливих педагогічних умов упро-
вадження соціальних мереж у процес іншо-
мовної підготовки студентів є трансфор-
мація мислення сучасних викладачів, рівень 
сформованості цифрової компетентності, 
який часто потребує вдосконалення. Сучас-
ному викладачу іноземної мови у виші необ-
хідно змінити вербальний стиль уведення 
навчального матеріалу та стати інновато-
ром, щоб зацікавити студентів – покоління 
Digital Natives.
Доведено, що соціальні мережі можуть 
стати інноваційним інструментом як без-
посередньо на занятті іноземної мови в 
закладі вищої освіти, так і під час виконання 
домашніх та самостійних робіт, зокрема 
можна писати пости іноземною мовою  
за визначеною тематикою, створювати 
і розміщувати розмовні та відеосторіс  
іноземною мовою, розробляти групові  
проєкти тощо.

Ключові слова: іншомовна підготовка, 
діджиталізація в освіті, соціальні мережі, 
навчання іноземної мови, студенти немов-
них спеціальностей.

The use of innovative technologies in the process 
of foreign language training is always relevant. 
The article highlights the issue of digitalization 
in education, the need to find ways to support 
students’ motivation during a foreign language in 
remote and mixed forms of organization of the 
educational process in free economic education 
of Ukraine, so it is proposed to consider social 
and pedagogical conditions of social networks 
education, which will enhance the cognitive activ-
ity of students in the process of learning a foreign 
language both during online classes and inde-
pendently.
The study proved that modern students use 
social networks in everyday communication, to 
search for information of various kinds, to view 
entertaining content in both Ukrainian and foreign 
languages; a certain part creates and places its 
own content.
It is proved that social networks can be a tool for 
learning a foreign language, because the study 
found that today a significant number of students 
use them for self-study. Also, a survey of appli-
cants for higher education proved their interest in 
the use of social networks in the process of foreign 
language training in the Free Economic Zone.
One of the important pedagogical conditions for 
the introduction of social networks in the pro-
cess of foreign language training of students is 
the transformation of thinking of modern teach-
ers, the level of formation of digital competence, 
which often needs improvement. A modern for-
eign language teacher in the Free Economic 
Zone needs to change the verbal style of intro-
ducing educational material and become an 
innovator in order to interest students – the gen-
eration of Digital Natives.
It is proved that social networks can become an 
innovative tool both directly in foreign language 
classes in freelance and in homework and inde-
pendent work, in particular it is possible to write 
posts in a foreign language on a particular topic, 
create and post conversational and video stories 
in a foreign language, develop group projects etc.
Key words: foreign language training, digita-
lization in education, social networks, foreign 
language teaching, students of non-language 
specialties.
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майбутньому на основі реального знання індиві-
дуальних особливостей» кожного здобувача, що 
«<…> є обов’язковою ознакою сучасного підходу 
до організації освітнього процесу» [1, с. 203] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні два роки здійснюються численні нові 
дослідження питання діджиталізації в освіті, які 
базуються на рефлексії багатьох учителів та 
викладачів, адже застосування цифрових, медіа та 
мережевих технологій стало масовим, що дозво-
ляє експериментувати та доводити або спросто-
вувати ефективність їх застосування. Зазначимо 
також, що продовжуються далі наукові розвідки, 
присвячені використанню цифрових, медіа та 
мережевих інструментів у процесі іншомовної 
підготовки студентів, а саме: упровадженню інно-
ваційних технологій у процес іншомовної підго-
товки майбутніх фахівців [2, c. 129–132], засто-
суванню медіа та цифрових інструментів у змісті 
та викладанні дисциплін іншомовного циклу  
[3; 4; 5, с. 161–184; 6], розробленню медіасупро-
воду іншомовної підготовки студентів [7], підготовці 
педагогічних кадрів до діджиталізації в іншомов-
ній освіті різних рівнів [8, c. 107–122], створенню 
інноваційного та інтерактивного освітнього серед-
овища для підвищення ефективності занять з іно-
земної мови у ЗВО [9; 10, с. 138–142; 11, c. 13–23; 
12, с. 92–114; 13, с. 230–242; 14, с. 129–132]. 

Аналіз останніх досліджень та досвіду прак-
тичної роботи науково-педагогічних кадрів кафе-
дри іноземних мов та методик їх навчання Педа-
гогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка в умовах дистанційного та 
змішаного навчання доводить, що дидактичний 
інструментарій сучасного викладача іноземної 
мови значно розширився, що, на нашу думку, 
дозволяє організувати процес іншомовної підго-
товки студентів так, щоб їхня мотивація до опану-
вання іноземної мови не втрачалась, незважаючи 
на відсутність (у разі дистанційного) або обмеже-
ність (у разі змішаного формату навчання) безпо-
середнього офлайн-спілкування на заняттях іншо-
мовного циклу у стінах університету. Окрім того, 
уважаємо, що поєднання традиційних та іннова-
ційних методів, засобів та способів навчання іно-
земної мови лише поглиблює рівень сформова-
ності іншомовної комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців як педагогічної, так і будь-якої 
іншої галузі, якщо освітнім процесом керує мето-
дично грамотний викладач-інноватор, здатний 
створити такі завдання, які мотивують та зацікав-
люють [3, c. 6] студентів, у будь-якому форматі 
навчання. Можна констатувати, що цифрові техно-
логії, соціальні мережі та месенджери впливають 
на всі сфери життя сучасної людини, а світова пан-
демія призвела до того, що, як ми вже зазначали 
вище, без цих ресурсів функціонування світової 
економіки зупинилося б. Зокрема, саме завдяки 

цифровим та медіаресурсам стало можливим про-
довження освітнього процесу на всіх рівнях, від 
закладів дошкільної до вищої освіти. Без сумніву, 
це привело також до того, що значна кількість пра-
цівників освіти вимушено повинні були зрозуміти 
та швидко у стислі терміни опанувати нові іннова-
ційні для них інструменти навчання, такі, про які 
тільки читали в науковій та методичній літературі, 
а застосовували лише одиниці, ті, кого прийнято 
називати агентами змін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто також зауважити, 
що в умовах дистанційного навчання, у яких опи-
нився весь світ, Україна також, першими інстру-
ментами організації освітнього процесу в Україні 
стали месенджери Viber та Telegram, які із про-
стору спілкування та простого інформування про 
поточні події перетворилися в освітніх закладах 
освіти всіх рівнів, особливо середніх, на засіб 
навчання. Безумовно, деяка кількість українських 
ЗВО навесні 2020 р., коли вперше в Україні ввели 
карантин, фрагментарно використовували плат-
форми електронного навчання, проте викладачі 
були готові та могли швидко наповнити їх освіт-
німи матеріалами. Весною 2020 р. фактично 
освітня спільнота України вперше почала засто-
совувати Zoom та Meet, а сьогодні ці платформи 
стали нашою професійною буденністю. Викорис-
тання ж соціальних мереж в освітніх цілях зага-
лом і в іншомовній освіті студентів зокрема зали-
шилося поза увагою вчителів та викладачів, окрім 
поодиноких новаторів.

Мета статті – проаналізувати стан викорис-
тання соціальних мереж у процесі іншомовної 
підготовки студентів нефілологічних спеціальнос-
тей, обґрунтувати необхідність їх застосування як 
одного з інноваційних інструментів формування 
іншомовної комунікативної компетентності май-
бутніх фахівців.

Виклад основного матеріалу. Використання 
соціальних мереж стало важливою частиною 
нашого повсякденного життя. Сервіси обміну мит-
тєвими повідомленнями, як-от Telegram, Viber, 
WhatsApp, та соціальні мережі, як-от Instagram, 
Facebook, Twitter, Tik Tok, дозволили світовому сус-
пільству зрозуміти, що таке глобалізація, не теоре-
тично, а практично: ми постійно перебуваємо на 
зв’язку з нашими родинами, друзями та колегами 
вдень і вночі, з різних куточків світу. Міжнародні 
дослідження свідчать, що у 2020 р. понад 4,5 млрд 
людей зі світу користуються інтернетом, а аудито-
рія соціальних мереж досягла 3,8 млрд. Корис-
тувач проводить в інтернеті щодня приблизно 6 
годин 43 хвилини, третина цього часу припадає на 
соціальні мережі. Опитування, проведене серед 
студентів (151 осіб) Київського університету імені 
Бориса Грінченка та Київського національного 
університету технологій та дизайну доводить, що 
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українське студентство майже 100% є користува-
чами соціальних мереж (рис. 1).

 

 

 
 

 

Рис. 1. Використання соціальних мереж  
студентами

Більшість наших студентів є користувачами 
Instagram (92,1%), Facebook (50,3%), Tik Tok 
(64,2%). Метою використання соціальних мереж 
у більшості опитаних є спілкування (92,7%); пере-
гляд, читання та коментування контенту інших 
користувачів (80,8%); проте лише третина ство-
рює власний контент та публікує його в соціаль-
них мережа (30,5%). Для нас цікавим було, чи 
використовують студенти немовних спеціальнос-
тей соціальні мережі в освітніх цілях, насампе-
ред для покращення рівня володіння іноземною 
мовою. Результати анкетування встановили, що 
для навчання взагалі соціальні мережі викорис-
товують лише менше половини студентів (41,7%), 
а для опанування іноземної мови лише третина 
опитаних (30,5%) (рис. 2).

Проте контентом іноземною мовою цікавиться 
більшість (рис. 3), але коментарі іноземною мовою 
наважуються зробити небагато опитаних (рис. 4).

Також було встановлено, що більшість сту-
дентів уважають, що соціальні мережі необхідно 
використовувати в освітній діяльності, зокрема 
на заняттях з іноземної мови, під час виконання 
самостійної роботи тощо. Було визначено, що сту-
денти в соціальних мережах охоче б виконували 
такі завдання, як: 

– написання постів іноземною мовою за тема-
тикою, що вивчається;

– записування розмовних та відеосторіс іно-
земною мовою; 

– створення контенту різного виду (аудіо, відео, 
фото) іноземною мовою, написання до нього 
коментарів одногрупниками або ж обговорення на 
занятті; 

– ведення обговорень-переписок іноземною 
мовою на задану викладачем тему; 

– виконання самостійної роботи, як-от: вести 
блог, у якому щодня розповідати, що вивчено; 
ділитеся своїми лайфхаками, успіхами у процесі 
опанування іноземної мови; 

– створення індивідуальних та мережевих про-
єктів; 

– створення портфоліо особистісних досягнень 
студента в опануванні іноземної мови. 

Отже, використання соціальних мереж на 
заняттях з іноземної мови цікаве студентам, 
проте потребує трансформації мислення викла-
дачів ЗВО, адже проведені дослідження довели, 
що стиль мислення більшості сучасних педагогів 

 

 

Рис. 2. Мета використання соціальних мереж
 

 

 

 
Рис. 3. Цікавість до контенту іноземною мовою Рис. 4. Коментарі іноземною мовою
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[15, c. 3–10] тяжіє до абстрактно-логічних побудов, 
їм властивий вербальний стиль уведення навчаль-
ного матеріалу, оскільки це покоління є продуктом 
традиційної системи навчання, що спирається на 
труди Я.А. Коменського, а книга і досі залишається 
основним засобом навчання [15, c. 3–10]. Дослі-
дження Р. Ших [16, c. 829–845] ще десятиріччя 
тому, у 2011 р., довели, що грамотне викорис-
тання соціальних мереж під час навчання інозем-
них мов, побудова в цьому середовищі взаємодії 
«викладач – студент» позитивно впливають на 
рівень залучення студентів у процес опанування 
іноземної мови, адже студенти можуть погли-
бити свій рівень іншомовної комунікативно ком-
петентності «не лише під час навчання на уроці, 
а й завдяки спільному навчанню» [16, c. 829–845]. 
Якщо цифрова компетентність викладача інозем-
них мов перебуває на рівні інноватора, то комуні-
кація вибудовується правильно, освітні матеріали 
та завдання подаються з дотриманням принципів 
мікронавчання, як студенти, так і викладачі вважа-
ють використання соціальних мереж з освітньою 
метою високоефективним, а академічні результати 
підтверджують позитивний ефект [16, c. 829–845]. 

У процесі нашого дослідження встановлено, що 
80% викладачів, на думку студентів, певним спо-
собом використовують соціальні мережі у своїй 
діяльності (рис. 6). Проте вважаємо, що це не 
відображає об’єктивної картини, адже написання 
повідомлення в соціальній мережі для студента 
є свідченням використання її з освітньою метою, 
проте з методичного погляду це не так.

Висновки. Проведене дослідження дово-
дить, що застосування соціальних мереж у про-
цесі іншомовної підготовки студентів немовних 
спеціальностей відповідає сучасним тенденціям 
розвитку цифрового суспільства, яке потребує 
впровадження інноваційних технологій навчання 
загалом та іноземних мов зокрема. Важливим є те, 
що це відповідає запитам сучасних здобувачів 
вищої освіти, оскільки їхня залученість у соціальні 
мережі становить майже 100%. 

Сучасний студент як представник покоління 
Digital Natives [17], з усіма особливостями, опи-
саними в багатьох наукових розвідках, не уявляє 
свого життя без інтернету, готовий використо-
вувати ґаджети і цифрові інструменти у процесі 
опанування іноземної мови. Саме тому сучасний 
викладач іноземної мови закладу вищої освіти 
повинен розглянути можливості залучення соці-
альних мереж у процесі іншомовної підготовки як 
інструменту, що мотивує й активізує пізнавальну 
діяльність студентів.

Перспективи подальших досліджень убача-
ємо в розробленні й експериментальній перевірці 
системи вправ, виконання яких відбуватиметься 
за допомогою соціальних мереж, у межах дисци-
плін іншомовного циклу для студентів немовних  
спеціальностей.
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