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УКРАЇНСЬКІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

Соціальні мережі займають левову частку нашого життя і стали 

невід’ємною його частиною, адже там усі рівні і в людей зникає страх 

порушити соціальні норми та табу. Психологи стверджують, коли людина 

поширює думки, навіть чужі, уелектронних соціальних мережах (ЕСМ), то 

отримує підбадьорення і коментарі однодумців. Раніше ми аналізували і 

використовували в роботі та навчанні лише іноземні соціальні мережі, але в 

світлі останніх подій (блокування, прослуховування, хакерські атаки та ін..) все 

більшої популярності набувають  українські ЕСМ, проте жодна з них поки що 

не входить в десятку найпопулярніших сервісів. Проаналізуємо деякі з них. 

ЕСМ «Це Україна» - перша українська мережа, яка має сучасний, зручний, 

звичний дизайн Для реєстрації необхідно ім'я, прізвище, дату народження. 

Адміністратори акцентують увагу на тому, що весь трафік сайту шифрується за 

допомогою протоколу SSL, що виключає можливість такого виду хакерської 

атаки як "Maninthemiddle" (прослуховування трафіку) [https:/ц.укр.], але 

водночас зазначають, що існує можливість входу через ЕСМ «ВК», що ставить 

під сумніви її безпечність. З іншого боку така функція дає можливість 

перенесення накопиченого контенту з ВК. Ми розглядаємо можливість 

використання сервісів ЕСМ, як засобів навчання, тому в першу чергу вони 

мають бути безпечними. 

В Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді  

зазначено, що «…потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму 

як почуття і як базової якості особистості…» [2], то чому б не використати 

соціальну мережу, як один із засобів патріотичного виховання. Особливої уваги 

заслуговує ЕСМ «Всі тут» [http://vsitut.com/] - мережа для знайомства патріотів 

України. Спілкування на стіні, створення сторінок за інтересами, публікація 

блогів, форум, галерея. Реєстрація на ресурсі мінімальна - ім'я, прізвище, а 

також ім'я англійською мовою, поштова електронна адреса. Приємний дизайн, 

можливість підключення до інших ЕСМ (н-д, Facebook, Yahoo, Twitterта ін..). Є 



можливість створення оголошень, пошуку подій, проведення вікторин, 

опитувань, анкетувань, створення особистої бази знань та багато інших 

можливостей. 

Українська соціальна мережа «FamalyUA» [http://famalyua.com/login.php ] – 

активна, зручний інтерфейс, можливість створення спільнот, фото-, відео-, 

аудіо альбомів. 

Такі ЕСМ, як «Друзі» [http://druzi.org.ua ], «Укрфейс» 

[http://ukrface.com.ua] потребують  підтримки JavascriptіCookies та 

завантаження браузерів Opera, Safari, GoogleChrome, MozillaFirefox. - проект 

створений для об'єднання і спілкування українців. Тут обіцяють щоденне 

оновлення функцій. Для реєстрації необхідно зазначити ім'я, прізвище, 

електронну пошту, дату народження, країну проживання. 

Для навчального процесу видавничою групою «Основа» створено сервіс 

«Школа+»[http://schoolplusnet.com/], який дає можливість писати повідомлення 

батькам учнів та відповідати на їхні запитання  у зручний час, розміщувати 

оголошення про заходи, екскурсії, свята та інше, обговорювати будь-які 

питання онлайн. Крім того, цей сервіс є чудовим засобом комунікації вчителів з 

колегами. 

Недоліком українських ЕСМ є недостатня їх популярністьНе можна 

сказати, що вони зовсім позбавлені певних недоліків, але разом з тим зроблені з 

любов’ю до своїх користувачів і пропонують цікавий функціонал[1]. 
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