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У статті розглянуто можливості використання соціальних 

мереж у навчанні української мови як іноземної. Висвітлено вплив 



362 

та ефективність використання соціальних мереж для інтенсифі-
кації навчального процесу й підвищенні рівня володіння іноземними 
здобувачами освіти українською мовою як іноземною.  

Ключові слова: комунікація, соціальні мережі, українська 
мова як іноземна, мовна підготовка, інтерактивне навчання. 

The article examines the possibilities of using social networks in 
teaching Ukrainian as a foreign language. The impact and 
effectiveness of using social networks to intensify the educational 
process and increase the level of proficiency of foreign students in 
Ukrainian as a foreign language is highlighted.  

Key words: communication, social networks, Ukrainian as a 
foreign language, language training, interactive learning. 

 
Формування цифрового суспільства спричиняє зміни у вза-

єминах між людьми, що виявляється в популяризації такого спо-
собу спілкування, як інтернет-комунікація. Інтернет-комуніка-
цією потрактовуємо видами спілкування, за яких передача ін-
формації відбувається каналами Інтернет з використанням ста-
ндартних програмних засобів і способів подання інформації. На-
тепер спостерігаємо посутні зміни освітньої парадигми, маркі-
рованої цифровізацією та педагогічною інноватикою. 

У зв’язку з цим перед викладачами української мови як іно-
земної (далі – УМІ) постає проблема пошуку методів та техноло-
гій, за допомогою яких відбуватиметься формування комуніка-
тивної компетенції як здатності не лише до спілкування в реаль-
ному житті, а й до інтернет-комунікації. Допомогти викладачу в 
розв’язанні цієї проблеми може використання цифрових техно-
логій, інтернет-ресурсів та соціальних мереж. Ми переконані, що 
сучасні ресурси мережі Інтернет сприяють зануренню іноземних 
здобувачів освіти в природне мовне середовище для реалізації 
стратегій освоєння української мови як іноземної на інтеракти-
вній основі, а також компенсаторних стратегій, необхідних у си-
туаціях реального спілкування [6, с. 153]. Крім того, викорис-
тання інтернет-технологій під час викладання УМІ дає можли-
вість підвищити інтерес інофонів до вивчення української мови.  

У руслі омовленого в підготовці фахівця особливу роль відіг-
рають соціальні мережі, які допомагають у професійному спілку-
ванні, пошуку однодумців, партнерів, грантів. Вони є корисними 
для відстеження новин у відповідній сфері досліджень, пошуку не-
обхідних для наукової роботи статей, монографій, джерел, а також 
дають змогу належним чином представити себе світовому науко-
вому товариству [5]. Соціальні мережі у процесі навчання можуть 
бути як унікальні джерела автентичної інформації, як інструменти 
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навчання, як платформи для міжкультурної комунікації, мають 
сприяти розвитку знань, умінь і навиків іноземних здобувачів 
освіти, спрямованих на формування комунікативної компетенції 
[1]. Крім цього, потенціал соціальних мереж дозволить підвищити 
мотивацію іноземних здобувачів освіти до навчання УМІ, оскільки 
інофони за допомогою вказаного інтернет-ресурсу можуть момен-
тально застосовувати отримані знання, вміння та навички під час 
інтернет-спілкування. 

Відповідно до вищесказаного актуальність цього дослі-
дження зумовлена низкою чинників: 1) орієнтацією сучасного 
світу на інтернет-комунікацію; 2) пошуком нових методів і тех-
нологій навчання УМІ за допомогою сучасних цифрових ресур-
сів; 3) проблемою підвищення інтересу іноземних здобувачів 
освіти до вивчення української мови. 

Нині підготовлено значну кількість досліджень і методичних 
розробок, присвячених навчанню УМІ з використанням Інтер-
нет ресурсу, в яких останній замінює інформаційно-освітнє на-
вчальне середовище [1; 6; 7; 8; 9], тобто. соцмережі застосову-
ються як аналоги онлайн-платформ типу Moodle, GooglClassroom 
тощо; доповнює традиційний освітній процес за рахунок форму-
вання груп та спільнот відповідно до навчальних цілей.  

Утім, серед наукової, навчальної та навчально-методичної 
літератури вкрай мало робіт, у яких розглядається навчання УМІ 
за допомогою використання соціальної мережі як навчального 
матеріалу для створення природної інтернет-комунікації. Від-
так, це дослідження пропонує дещо інший підхід до застосу-
вання соціальних мереж для навчання УМІ. 

Викладачі кафедри українознавства та гуманітарної підго-
товки Полтавського державного медичного університету акти-
вно впроваджують різноманітні форми комп’ютерного употуж-
нення навчального процесу. У ході викладання УМІ застосову-
ються різні програмні продукти й ресурси мережі Internet. Ос-
новними цілями послуговування такими ресурсами є: - органі-
зація колективної роботи здобувачів освіти на заняттях / у по-
заавдиторній роботі, що сприяє співпраці, набуттю досвіду ро-
боти в команді; - розширення організації навчання здобувачів 
освіти вдома, оскільки соціальні мережі дозволяють використо-
вувати навчальний контент без обмеження тимчасовими, геог-
рафічними й віковими межами; - забезпечення розвитку персо-
ніфікованого навчального середовища здобувача, створення 
його портфоліо і навчального контенту дисципліни.  

Зайшовши на профіль здобувача освіти в соціальній мережі, 
можна побачити захоплення здобувача та знакові / важливі події 
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в його житті. Зважаючи на це, для проведення занять, ми намага-
ємося використати цей близький для здобувачів спосіб спілку-
вання. Так, наприклад, Instagram – це швидкий та популярний 
спосіб редагування світлин з можливістю ділитися ними з дру-
зями. За допомогою цієї соціальної мережі можна розвивати у здо-
бувачів візуальне мислення. Популярними соціальними мережами, 
в яких можна обмінюватись повідомленнями, додавати тексти, ау-
діо, фото, відео та ін. є Twitter та Facebook. 

Використовуючи Тві�ттер, здобувачі надсилають один од-
ному короткі текстові повідомлення, використовуючи SMS. Це 
мережа мікроблогів. Можливості застосування Твітера на занят-
тях з УМІ: 

1) вправи на введення в іншомовну атмосферу: зосередити 
увагу на твітах новин із таких джерел, як СловоUA@SlovoUA (ін-
формаційно-довідковий портал з української мови), Українська 
мова@ukrainskamova, Наша Україна та ін. У невеликих групах 
іноземні здобувачі освіти читають один твіт і намагаються пе-
редбачити подробиці цієї історії. Потім вони обмінюються іде-
ями з іншою групою, перш ніж перевіряти повністю викладену 
новину в Інтернеті [3, с. 179]; 

2) пошукова діяльність: Твітер має потужний інструмента-
рій пошуку, який дозволяє користувачам студіювати певні еле-
менти в «twittersphere». Наприклад, здобувачам освіти можна 
надати одне слово з нової лексичної теми й запропонувати 
знайти приклади його використання або вживання в режимі ре-
ального часу. Тоді вони можуть з’ясувати значення цього слова з 
контексту без перекладу [3, с. 180]; 

3) практика в написанні змістовних стислих повідомлень; 
4) відпрацювання граматичного матеріалу, наприклад пра-

вильне використання часової форми дієслова.  
Водночас однією із найпопулярнішим можна вважати сер-

віс Facebook, що надає можливість спілкуватися з людьми з ці-
лого світу. Іноземні здобувачі освіти комунікують через обмін по-
відомленнями, при цьому виникає можливість мовної чи мов-
леннєвої практики [7, с. 47].  

Кафедра має сторінку в Facebook, де здобувач може прочи-
тати про різні культурні події чи скористатися цікавими й кори-
сними лінками. Також можна запропонувати іноземним здобу-
вачам освіти створити власну групу для здобувачів кожної спе-
ціальності в соціальній мережі. Група є формою віртуального 
клубу, яка має чітко визначену мету, завдання, що сприятимуть 
активності в мережі. Викладач може виступати адміністрато-
ром, пропонуючи теми для обговорення та публікуючи  
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посилання [8, с. 273]. Це лише фрагменти цілого руху в межах 
цього порталу.  

Цікавим для здобувачів освіти може бути застосування GIF. 
З англійської Graphics Interchange Format – «формат для обміну 
зображеннями» – це послідовність з невеликої кількості статич-
них кадрів, які, змінюючи один одного, створюють ефект рухли-
вого зображення, анімації. Можна продемонструвати здобува-
чам певну анімацію та запропонувати дібрати слово, яке описує 
обране гіф-зображення. Здобувачі можуть створювати онлайн-
словник, в якому гіф-зображення будуть поєднуватись з тексто-
вою частиною. Це дасть можливість здобувачам опанувати лек-
сику з теми вивчення швидко і без використання перекладу. На-
ступним прийомом може бути такий: надати здобувачам декі-
лька з гіф-зображень із завданням створити короткий текст з 
використанням, наприклад, певних нових термінів з теми, зво-
ротів чи сталих виразів.  

У соціальних мережах є велике різноманіття лінгвістичних 
сторінок, якими ми активно користуємося:  

1. Сторінка на якій публікують історії тих, хто вирішив спі-
лкуватися українською – «Переходь на українську». Гарний спо-
сіб мотивувати себе на вивчення або покращення знань про 
мову (https://www.facebook.com/perehodnamovu/). 

2. Сторінка на якій публікують картинки із рідковжива-
ними українськими словами, фразеологізмами та замінниками 
російських слів – «Слова, що нас збагачують». Сторінка допо-
може збагатити лексику та уникнути русизмів 
(https://www.facebook.com/Pravdyvo/). 

3. Інтернет-форуми. Відвідувач може тут не тільки стежити 
за станом «розмови», але також взяти в ній активну участь. Без-
перечними перевагами форумів є можливість одночасного спіл-
кування з багатьма учасниками, візуальне сприйняття текстової 
інформації, спілкування на конкретну тему, удосконалення на-
вичок правопису та вивчення «української клавіатури». Як при-
клад можна розглянути міський форум «Poltava Student Active» 
(https://rada-poltava.gov.ua/news/12825/). 

Висновки. Заняття з використанням соцмереж підвищу-
ють мотивацію іноземних здобувачів освіти до вивчення україн-
ської мови як іноземної, оскільки інофонам вже на ранньому 
етапі навчання УМІ надається можливість для інтернет-спілку-
вання та знайомства з україномовними друзями, а викладач 
стає помічником у навігації на цьому майданчику. Соцмережі 
цілком доцільно інтерпретувати дієвим інструментом форму-
вання комунікативної компетенції та засобом підвищення  
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мотивації до вивчення української мови як іноземної. Отож, со-
ціальні мережі – це перспективний ресурс навчання української 
мови як іноземної в новій освітній реальності. 
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