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Анотація. Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з педагогічними
технологіями навчання сприяє формуванню і розвитку інформаційно-освітнього
середовища навчання учнів, а поява і розвиток сервісів мережних технологій дозволяє
розширити рамки традиційного освітнього процесу. Освітня практика застосування засобів
мережних технологій, зокрема соціальних сервісів, знаходиться на етапі формування. У
статті досліджено особливості соціальних сервісів Інтернет з точки зору розвитку
інформаційно-освітнього середовища як середовища соціальної взаємодії учнів та появи
нових способів їх навчально-пізнавальної діяльності. Виділено групи мережних соціальних
сервісів та організаційних форм навчання, у яких використання відповідних сервісів є
педагогічно доцільним.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Сучасна освіта, як і суспільство в цілому, зазнає значних
змін під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), засобів і технологій
інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ), зокрема Інтернет, збільшення ролі й
обсягів інформації, прояву глобальних взаємозв’язків і взаємозалежностей.
Розвиток комунікаційних систем супроводжується утвердженням нових способів
діяльності і самореалізації, що значною мірою проявляється в молодіжному
середовищі.
Разом з тим, незважаючи на великі можливості глобальних комунікаційних
систем і інтерес до нових технологій, в реальній шкільній практиці потенціал
інформаційно-комунікаційних мереж реалізується лише частково.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Об’єктивний процес інформатизації
усіх сфер людської діяльності призвів до формування нової соціально-економічної
формації – інформаційного суспільства з подальшим переходом до «суспільств
знання».
Ідея переходу від «інформаційного суспільства» до «суспільства знання» була
озвучена і закріплена у Всесвітній Доповіді ЮНЕСКО (2005 р.) «До суспільств
знання» (Towards knowledge societies) [7].
Поняття інформаційного суспільства, запропонованого і описаного в 1990-х рр.
М. Кастельсом, ґрунтується на численних змінах, що відбулися в світі і пов’язані з
розвитком засобів поширення інформації і збільшенням її потоку, характерного для
другої половини ХХ ст. М. Кастельс стверджує, що «однією із ключових рис інформаціонального суспільства є мережна логіка його базової структури, що й пояснює
концепцію «мережного суспільства» [12, с. 9].
Концепція «суспільства знання» спирається на роботи Р. Хатчинса (1968) і
Т. Хусена (1974), що запропонували модель суспільства нового типу – «суспільство,
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яке навчається» (learning society) і П. Дракера (1969), який увів поняття «суспільство
знань» (knowledge society), у якому найважливіше «навчитися вчитися». Здобуття знань
в ньому не обмежується ні стінами освітніх установ (у просторі), ні завершенням освіти
(в часі), а стає життєвою необхідністю: «у світі, що стає все більш складним, де
кожному протягом життя може знадобитися виконувати різні завдання, стає
необхідним продовжувати навчання все життя » [7, с. 59].
Однак, як відзначають дослідники, «становлення концепції «суспільства знання»
відбувалося майже одночасно з концепцією суспільства інформаційного, але час
змістив акценти – і не на користь останнього» [4, с. 6].
У Доповіді ЮНЕСКО розвиваються ідеї структури «мережного суспільства» М.
Кастельса, як найбільш адекватної для поширення знань і робиться висновок про те, що
«суспільство знання нерозривно пов’язане з нематеріальними і мережними
суспільствами» [7, с. 47-48]. Розглядаються нові можливості, що відкриваються завдяки
приєднанню до освітніх мереж, що дозволяє «публікувати і поширювати в режимі
реального часу матеріали за галузями знань з урахуванням рівня підготовки учнів і
описом знань, необхідних для засвоєння того чи іншого навчального курсу». Система
навчання, пропонована освітніми мережами, більшою мірою враховує попит, який
існує на ринку зайнятості та знань [7, с. 98].
Інформаційно-комунікаційні технології, що прискорюють процес отримання та
вироблення знання, можуть зіграти чільну роль у створенні освітніх і наукових мереж,
«дозволяють збільшити мобільність окремих осіб, а також мобільність знання».
Здатність створювати мережі, що об’єднують декілька партнерів, які працюють іноді на
дуже великих відстанях один від одного, є засобом забезпечення нової динаміки в
системі досліджень. Така координація сьогодні отримала назву «спільної лабораторії»
або «співлабораторіі» [7, с. 113].
Співзвучні з цими висновками результати досліджень останніх років. Так у
доповіді «Future agendas for global education» (Global Education Futures) [2], присвяченій
проектуванню форм і системних інновацій, які допоможуть впоратися з викликами для
освіти ХХІ-го століття, прогнозується, що: 1) навчання буде визначатися
можливостями доступу до унікальних носіїв компетенцій і спільнотам практик; 2)
знання та навички будуть передаватися за рахунок онлайн / офлайн форматів, як в
blended learning – в ближній перспективі, а далі – в роботі з повністю автоматизованими
системами-наставниками; 3) зміст навчання буде зосереджено не на передачі
загальнодоступної інформації і відпрацювання рутинних вправ, а на виробленні
складних надпредметних компетенцій, пов’язаних з творчим мисленням; 4)
відбуватиметься перехід від оцінок досягнень до профілю компетенцій; 5) будуть
розвиватися інструменти визначення індивідуального стилю навчання (cognitive
traction), темпу роботи над завданнями, залученості учня в навчання та ін.
У звіті "NMC Horizon Report 2015 Higher Education Edition", підготовленому
групою експертів міжнародного фонду New media consortium і асоціації розробників
інформаційних технологій в освіті Educause, відображено можливий вплив нових
технологій, що виникають в освітніх спільнотах по всьому світу, в найближчі п’ять
років [3]. Так, до короткострокових перспектив (1-2 роки) автори звіту віднесли
зміцнення позицій змішаного навчання і перепланування навчального простору
(перетворення просторів навчальних закладів в місця для індивідуального навчання, де
зручно працювати зі своїми мобільними пристроями). Середньостроковими
перспективами (3-5 років) названі орієнтація на відкриті освітні ресурси. До
довгострокових перспектив (5 років і більше) дослідники віднесли розширення
співпраці між вузами і зміну культури інновацій (постійне вдосконалення технологій
навчання з метою підвищення конкурентоспроможності).
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Експерти компанії Ambient Insight [1], аналізуючи світовий ринок продуктів і
послуг ІКТ, прогнозують підвищення уваги до використання: а) соціальних мереж
(СМ); б) SaaS- додатків; в) мобільного навчання.
Необхідно зазначити, що освітні можливості вищезазначених продуктів і послуг
ІКТ привертають значну увагу, в основному, викладачів вищих навчальних закладів,
студентів, науковців.
Так, аналізуючи досвід використання соціальних мереж в освіті, дослідники
наводять наступні аргументи на користь їх застосування: задоволення потреб в подіях,
досягненнях, визнанні; комфортне і звичне середовище для студента; постійна
взаємодія і доступність учасників процесу навчання; можливість групової роботи;
спільне створення студентами та викладачами навчального контенту; різноманітність
форм комунікації (вікі-сторінки, форуми, опитування, голосування, коментарі,
відправка персональних повідомлень, наявність стіни, чату і т.д.); можливість
проведення відеоконсультацій; можливість поширювати посилання на навчальнометодичну літературу, наукові статті, обговорювати організаційні питання; широкі
демонстраційні можливості (відео-експерименти, лекції, науково-популярні виступи
відомих вчених); завдяки СМ викладачі стають доступнішими для студентів;
використання СМ викладачами для вирішення професійних завдань [5, с. 626].
Огляд теоретичних і прикладних досліджень, присвячених проблемам еволюції і
аналізу соціальних мереж представлений у праці «Соціальні мережі: еволюція,
структура, аналіз» [6]. Дослідником виокремлено основні підходи до визначення
соціальної мережі, визначено її функції; наведена класифікація соціальних мереж в
Інтернет-середовищі; приведений короткий опис деяких популярних соціальних мереж,
перераховані окремі веб-сервіси і програмні застосування для їх аналізу з проекцією на
можливість застосування соціальних мереж у навчанні. Слід зазначити, що автором
розроблена програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в науці і освіті»,
до якої включені питання модернізації педагогічного процесу в навчальних закладах із
застосуванням ІКТ (зокрема, особливості використання мережних середовищ,
соціальних мереж і Інтернет-сервісів в професійній діяльності сучасного педагога) [6,
с.670].
У ґрунтовному дослідженні «Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних
мережних технологій і перспектив їх використання у навчанні» було проаналізовано
результати сучасних досліджень соціальних мереж у філософських і психологічних
науках, соціальних комунікаціях й економіці; окреслено сучасний стан досліджень
електронних соціальних мереж і формування практичного досвіду їх використання.
Результати досліджень соціальних мереж вивчено й описано автором «з точки зору їх
формування в умовах розширення комунікаційного простору глобалізованого соціуму і
трансформації старих, а також появи нових практик взаємодії соціальних суб’єктів у
різних сферах життєдіяльності суспільства, в освіті зокрема» [21, с. 14]. Але, на думку
автора, «процес формування практичного досвіду, активізація спроб використання
можливостей соціальних мережних сервісів у педагогічній практиці не
супроводжується дидактичним і психолого-педагогічним обґрунтуванням» [21, с. 17].
Отже, проблему організації навчального процесу в середній загальноосвітній
школі із застосуванням мережних технологій і сервісів мережі слід визнати
актуальною, хоча частка цілеспрямованої організованої навчально-пізнавальної
діяльності школярів на їх базі досі невелика.
Мета статті. Дослідити особливості мережних соціальних сервісів. Дослідити
проблему включення мережних соціальних сервісів у діючі моделі організації навчання
учнів як інструментів соціальної та навчальної взаємодії.
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2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні використано: аналіз стану дослідження проблеми у наукових
публікаціях; вивчення досвіду використання мережних соціальних сервісів (МСС) у
навчальному процесі, організаційних форм навчання, у яких використання МСС є
педагогічно доцільним.
Дослідження виконане в межах науково-дослідної роботи «Формування
інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій
електронних соціальних мереж» (№ ДР 0115U002232).
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Система освіти, як органічна компонента соціальної системи, у всі часи реагувала
на зміни у суспільстві. Тому школа, як базова система освіти, має формувати
цілепокладання у відповідності із соціальним замовленням суспільства. Зі змінами
соціальної орієнтації суспільства змінюються цілі освіти, перш за все, шкільної. Є.
Полат наголошує, що «у даний час цілі освіти у більшості країн цивілізованого світу
відображають ідеї гуманістичного напряму у педагогіці, філософії освіти, основні цілі
якої направлені на формування і розвиток особистості» [9, с. 7], що, в свою чергу,
вимагає принципово нових підходів до організації освітнього процесу, із включення в
процес навчання широкого спектра інформаційних ресурсів, із розвитком умінь
обробки та подання інформації.
Сучасна система освіти потребує розширення інформаційного поля діяльності для
забезпечення комунікації та інформаційної взаємодії між суб’єктами освітнього
процесу, для збільшення потужності ресурсної бази пізнання за рахунок більш повного
педагогічно виваженого використання електронних освітніх ресурсів. Необхідно
враховувати і нові освітні запити сучасних учнів, особливо старшокласників, які
відзначаються спрямованістю на навчання активне, практико зорієнтоване,
прагматичне, з досягненням особистісно-значимого результату. У зв’язку з цим
пропонується «перенести в навчальне середовище прийоми і методи середовища
соціальних взаємодій, мобільних технологій, віртуальної реальності…Це дозволить
створювати в освітньому середовищі нові умови для формування потрібних здатностей
і якостей учнів з опорою на інформаційні ресурси та мережні комунікації освітніх
взаємодій» [15, с. 80].
Сучасні педагогічні теорії особистісно-орієтованого, розвиваючого навчання,
дитиноцентристська парадигма освіти «висувають на перший план не стільки
споживання освітніх послуг формальної освіти, скільки необхідність для учня
перебувати в соціальних взаємодіях» [26, с. 110]. На сьогодні процес соціальної
взаємодії як «форми соціальних зв’язків, що реалізуються в обміні діяльністю,
інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному впливі
людей» [8, с. 19], під впливом активного розвитку ІКТ та ІКМ, відбувається через
комп’ютерно орієнтовані інформаційні та комунікаційні канали, технології
спілкування.
Одним із сучасних підходів до аналізу проблем соціальної взаємодії виступає
підхід М. Кастельса. Виділяючи інформацію «як ресурс, найбільш легкий для
проникнення через межі часу і простору» [12, с. 12], він показує зростаючу роль
мережних структур, заснованих на процесах інформаційного обміну через глобальні
телекомунікаційні системи. На думку М. Кастельса, «мережі – це досить старі форми
матеріалізації людської діяльності, проте в наші дні вони знайшли нове життя в
результаті перетворення їх в інформаційні мережі, об’єднані Інтернетом». Специфіка
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сучасності приводить до широкого їх розповсюдження та організації на їх основі
більшості видів діяльності, перш за все, діяльності зі створення, отримання, передачі
інформації [11].
В умовах стрімкого розвитку мережних технологій постає питання про включення
мережної освітньої взаємодії в діючі моделі організації навчання. В освітянському
середовищі звучить проста і дуже слушна думка про «необхідність розробити такий
підхід, який дозволить об’єднати крейду і мережні технології (як інструменти),
підручники і ЦОРи (як ресурси), шкільний кабінет і глобальну мережу (як матеріальну
базу). Таким чином, нова технологічна база змінює моделі навчання в сучасній школі»
[29, с. 165-166]. Така зміна повинна відбуватися з урахуванням наступних (за Є.
Патаракіним [20, с. 7-8]) ключових положень психології, педагогіки і філософських
аспектів освіти, зокрема учіння, що:
– визначається інструментами і об’єктами, якими користується учень (ідеї
інструменталізму Джона Дьюї (діяльність, спрямована на досягнення
реального, конкретного результату через використання відповідних
інструментів, засобів і технологій - найважливіша складова учіння));
– визначається середовищем, у якому відбувається освоєння нового знання
(концепція навчальної мережі (educational network) – «навчальної павутини» І.
Ілліча, як середовища для спільного навчання);
– відбувається у спільноті обміну знаннями (ідеї соціального конструкціонізму –
теорії пізнання, розвиненої П. Бергером і Т. Лукманом; термін "спільнота
практики" або "спільнота обміну знаннями" (community of practice) уперше
використали Джоуль. Лав і Е. Венгер для того, щоб позначити групу людей,
залучених до спільної діяльності);
– відбувається через побудову мережі (основи теорії коннективізму Дж. Сіменса,
що розглядає істотні характеристики і специфіку процесу навчання в умовах
використання цифрових технологій) .
– є активним процесом конструювання учнем знання на основі власного досвіду
(ідеї конструктивізму, що отримали розвиток у роботах Ж. Піаже, і на основі
якої С. Пейпертом розвинена теорія конструкціонізму – філософії навчання,
яка додає ідею про те, що люди створюють нове знання особливо ефективно,
коли вони залучені до створення особистісно значимих продуктів).
Застосування мережних технологій у навчальному процесі має на увазі
«використання освітнього потенціалу як локальних шкільних, так і глобальних мереж,
у яких, при взаємодії учасників навчального процесу, виникає соціальна освітня
мережа, особливості і можливості якої необхідно вивчати і враховувати» [29, с. 164].
Сучасний рівень розвитку глобальної мережі характеризується стрімким
розвитком служб і відповідповідних сервісів – «процесів обслуговування об’єктів
Інтернет; сервіси надаються користувачам, програмам, системам, рівням,
функціональним блокам» [10, с. 278]. Найбільш поширеними серед них є: зберігання
даних, передача повідомлень і блоків даних, електронна і мовна пошта, організація і
управління діалогом партнерів, надання з’єднань, проведення сеансів, відео-сервіс.
Серед усієї сукупності представлених у мережі сервісів виділяють "мережні
соціальні сервіси" ( [16; 19; 20] та ін.). Головна ознака соціальних сервісів – «наявність
групової взаємодії користувачів в мережі» [20, с. 11] зі зміною ролі користувача – з
пасивної на активну. У користувача з’являється можливість: перегляду розміщеної на
сервісі інформації незалежно від місця знаходження; її зберігання як в закритому
режимі (доступному тільки авторові), так і відкритому (доступному для усіх
користувачів); систематизації даних і організації пошуку за допомогою ключових слів;
об’єднання даних в тематичні групи; обговорення наявних матеріалів; аналізу і оцінки
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якості розміщеної на сервісі інформації та ін. [20]. Ця особливість мережних соціальних
сервісів (МСС) визначає їх переваги по відношенню до сайтів глобальної мережі, які є
по суті лише сховищами інформації [28, с. 119]. До МСС відносяться: соціальні
пошукові системи і народні класифікатори, соціальні мережі, блоги, Wiki, соціальні
медіасховища, персональні рекомендаційні сервіси, геоінформаційні сервіси.
Соціальні мережі, блоги, інтернет-спільноти є середовищем, яке пропонує, в
першу чергу, нові інформаційні та комунікаційні канали, спеціальні технології
спілкування, діяльності, нові способи взаємодії. Відмічають той факт, «що існування в
подібному середовищі завжди має на увазі продуктивність, тобто результатом
діяльності в соціальній мережі або блозі обов’язково є «продукт»: повідомлення (пост),
коментар, відданий голос, рішення «вступити в групу чи ні», «додати в друзі чи ні» і
т.д. Важливо і те, що будь-яка діяльність є виключно добровільною, вмотивованою, як
на етапі вибору соціальної мережі, так і на етапах щоденних дій користувача» [24].
Важливими є дослідження особливостей соціальних сервісів, що відрізняють їх
від сайтів, порталів і серверів глобальної мережі [30]. Серед них виділяють:
1. Організаційні, а саме,
− інтерактивність,
− доступність,
− відкритість,
− взаємодія он-лайн/оф-лайн,
− види взаємодії (вчитель-учень, учень-учень, учень-сервіс),
− децентралізація,
− саморозвиток мережі,
− горизонтальні зв’язки,
− простота використання мережних технологій.
2. Психологічні, а саме,
− сприйняття,
− спільне мислення,
− критичність мислення,
− мотиваційний складник,
− емоційна забарвленість,
− толерантність,
− самовираження,
− самостійність користувача,
− творчий потенціал,
− анонімність,
− добровільність і бажаність контактів.
3. Педагогічні, а саме,
− мультимедійність,
− комунікативність,
− продуктивність,
− індивідуальність,
− активізація пізнавальної, рефлексивної і самостійної діяльності,
− варіативність навчальних завдань,
− планування діяльності,
− розвиток творчої діяльності,
− позаурочна діяльність.
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На основі методу метамоделювання освітнього процесу (соціальний,
психологічний і інформаційний підходи) [18] виділено основні групи освітніх функцій
мережних сервісів, а саме соціальні, психологічні, інформаційні [28]. До групи
соціальних функцій входять функції соціальної взаємодії з комунікативною (обмін
інформацією), інтерактивною (взаємодія) і перцептивною (розуміння /оцінка)
компонентами. До групи психологічних – мотиваційна, орієнтаційна, інструментальна і
контрольно-оціночна компоненти. Інформаційні функції забезпечують створення,
накопичення, перетворення інформації, обмін нею, визначення цінності інформації та її
відбір.
Зауважимо, що реалізація цих функцій залежить від особливостей організації
навчального процесу, які визначаються його дидактичною метою, формою, видом
навчальної інформації.
Ґрунтуючись на результатах досліджень [14; 17; 22; 23; 31;32], можна окреслити
групи сервісів, використання яких є доцільним під час: - вивчення нового матеріалу; повторення, узагальнення і систематизації знань учнів; - формування умінь і навичок; контроль навчальних досягнень; - організації самостійної навчальної діяльності; спільної, в тому числі парної, групової, колективної діяльності (табл. 1).
Таблиця 1.
Призначення

Вивчення нового матеріалу

Повторення, узагальнення і
систематизація знань учнів

Формування умінь і навичок

Контроль навчальних
досягнень

Організація самостійної
навчальної діяльності

Групи сервісів
сервіси на технології Wiki-Wiki;
сервіси для зберігання документів (текстових
файлів, презентацій, Google документи);
сервіси зберігання матеріалів різних медіа
форматів.
сервіси на технології Wiki-Wiki;
сервіси для зберігання документів (текстових
файлів, презентацій, Google документи);
сервіси зберігання матеріалів різних медіа
форматів;
геоінформаційні сервіси;
сервіси обміну знаннями.
сервіси на технології Wiki-Wiki;
сервіси для зберігання документів (текстових
файлів, презентацій, Google документи);
сервіси зберігання матеріалів різних медіа
форматів;
сервіси обміну знаннями;
сервіси Інтернет-спілкування.
сервіси на технології Wiki-Wiki;
сервіси для зберігання документів (текстових
файлів, презентацій, Google документи);
сервіси зберігання матеріалів різних медіа
форматів;
сервіси планування.
сервіси на технології Wiki-Wiki;
сервіси для зберігання документів (текстових
файлів, презентацій, Google документи);
сервіси зберігання матеріалів різних медіа
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Організація спільної
діяльності (парної, групової,
колективної)

форматів;
геоінформаційні сервіси;
блоги;
сервіси Інтернет-спілкування:
сервіси планування.
сервіси спільних документів;
блоги;
сервіси Інтернет-спілкування.

Вищезазначені особливості та функції МСС дають підстави вважати, що цей
інструмент може бути ефективно використаний для організації навчально-пізнавальної
діяльності в інформаційно-комунікаційному предметному середовищі навчання учнів
[25], як складника інформаційно-освітнього середовища, що є «частиною,
підпростором інформаційного простору, що ситуативно використовує конкретний
користувач для розв’язування освітніх задач» [13, с. 9]. І те, що, «соціальні мережі
володіють іншими просторово-часовими характеристиками, ніж реальна дійсність» і
домінують в структурі комунікації у сучасної молоді «наштовхує на думку про
необхідність формування освітніх середовищ з використанням функціоналу соціальних
мереж» [27, с. 41].
Але при формуванні таких середовищ необхідно: уточнити місце мережних
соціальних сервісів у системі джерел навчальної інформації; визначити види навчальної
діяльності учнів та виявити способи її дидактичної підтримки; розглянути особливості
реалізації форм організації навчальної діяльності із застосуванням сервісів, уточнити
систему форм навчальних занять, у рамках яких доцільне використання МСС, розкрити
особливості цих форм навчання; уточнити зміст необхідних умінь, навичок, ІКкомпетентності учнів; визначити зміст і методику підготовки учителя до організації
навчального процесу із застосуванням МСС [29].
5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведений аналіз результатів досліджень дозволив: 1) констатувати, що
становлення мережної взаємодії в освіті відповідає викликам часу, які визначатимуть
тенденції розвитку системи освіти в цілому, і здатне задовольнити потреби кожного
суб'єкта цієї взаємодії; 2) засоби соціальних мережних технологій ще не є повноцінним
засобом вирішення традиційних проблем навчання, проте вони надають можливості,
які вносять зміни в освітянську практику; 3) визначити особливості соціальних сервісів
та їх функції; 4) окреслити групи сервісів, використання яких є доцільним у
навчальному процесі; 5) відзначити важливість включення мережної освітньої взаємодії
в діючі моделі організації навчання.
Перспективними, на нашу думку, є дослідження, що зорієнтовані на пошук нових
способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами мережних
технологій та реалізації особистісно-розвиваючої моделі взаємодії учнів і вчителів на
основі комунікативної практики соціальних мереж. А нові педагогічні умови, що при
цьому виникатимуть можуть стати контекстом для формування та розвитку предметних
компетентностей учнів.
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ВКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Соколюк Александра Николаевна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник отдела технологий открытой учебной среды
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Аннотация. Сочетание информационно-коммуникационных технологий с педагогическими
технологиями обучения способствует формированию и развитию информационнообразовательной среды обучения учащихся, а появление и развитие сервисов сетевых
технологий позволяет расширить рамки традиционного образовательного процесса.
Образовательная практика применения средств сетевых технологий, в частности
социальных сервисов, находится на этапе формирования. В статье исследованы
функциональные особенности социальных сервисов Интернет с точки зрения развития
информационно-образовательной среды как среды социального взаимодействия учащихся и
появления новых способов их учебно-познавательной деятельности. Выделены группы
сетевых социальных сервисов и организационных форм обучения, в которых использование
соответствующих сервисов является педагогически целесообразным.
Ключевые слова: сетевые социальные сервисы; информационно-образовательная среда;
информационно-коммуникационные технологии; обучение.
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INCLUSION OF SOCIAL NETWORKING SERVICES IN THE EXISTING
MODEL OF ORGANIZATION OF STUDENTS’ LEARNING
Oleksandra M. Sokolyuk
PhD (in Pedagogics), senior researcher, senior researcher of the Department of Technology of Open Learning
Environment
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine
sokolyuk62@gmail.com
Abstract. The combination of ICT with pedagogical training technologies promotes to the
formation and development of information and educational environment of students' learning, as
well as the appearance and development of services of network technologies allows to expand the
traditional educational process. Educational practice of networking tools usage, such as social
services, is at the stage of formation. In the article the functional features of social Internet services
in the context of the information and educational environment development as an environment of
social interaction between students and appearance of new ways of their educational and cognitive
activities have been investigated. There are highlighted the groups of social networking services
and organizational forms of teaching, in which the use of the relevant services is a pedagogically
appropriate.
Keywords: network social services; information-educational environment; information and
communication technologies; training.
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