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ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У сучасних умавах реформування освіти і науки України, важливим є 
підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження їх основних 
результатів у освітню практику. Світова наукова громадськість підвищує 
вимоги щодо якості та продуктивності наукових досліджень, як одноосібних 
так і колективних. Про це свідчить вимогливість до цитувань публікацій і 
важливість у широкому залученні громадськості до обговорення отриманих 
наукових результатів. 

Виконуючи дослідження, зокрема психолого-педагогічного напряму 
важливим є проведення спостереження, опитування, бесід, анкетування, 
тестування тощо. І наразі, електронні соціальні мережі можна використати як 
засоби, для проведення певних аспектів дослідження. Науковцями вже 
доведено, що електронні соціальні мережі мають вагомий дидактичний 
потенціал адже завдяки ним підвищився рівень вмотивованості і 
зацікавленості студентів/учнів, учасники можуть підвищувати свою 
самооцінку і набувати соціального досвіду, що сприяє прискоренню процесу 
їх соціалізації. Також, завдяки електронним соціальним мережам їх учасники 
самостійно вмотивовані розвивати свою інформаційно-комунікаційну 
компетентність і інформаційну культуру, є важливими для повноцінного 
життя у сучасному інформаційному просторі. Електронні соціальні мережі є 
зручним засобом для проведення опитувань і анкетувань, створень 
тематичних груп, з метою обговорення певної проблеми, можна, здійснивши 
аналіз даних з персональної сторінки користувача, визначити його психолого-

педагогічний портрет, також завдяки 
цим мережам, можна, взаємодіяти між 
дослідниками з різних країн та 
обмінюватися досвідом і 
розповсюджувати результати 
досліджень, спостерігати за реакціями 
учасників на обговорення чи відомості 
по певні питання (подобається, 
неподобається), запрошувати 
бажаючих для участі у різних 

наукових заходах тощо. Наприклад, в електронній соціальній мережі Facebook 
було створено тематичну групу «Опитування про ІКТ» 
(https://www.facebook.com/groups-/1600369426885419/?ref=bookmarks) з метою 
здійснення різноманітних опитувань для проведення психолого-педагогічних 
досліджень науковцями, аспірантами і докторантами Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. На рис. подано 
варіант проведення опитування серед учасників електронної соціальної 
мережі. Отже у процесі виконання наукових досліджень вважаємо за доцільне 
використовувати електронні соціальні мережі та інших соціальні сервіси. 


