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Цінність соціальних мереж для навчання та розвитку ще недостатньо оцінена: багато 
методистів скептично ставляться до можливості використання даного об’єкта інформаційних 

технологій як педагогічного засобу навчання, так як традиційно соціальні мережі 
розглядаються як середовище для проведення вільного часу, розваг. Проте в педагогічній 

діяльності можливості соціальних мереж можна використовувати для вирішення самих 
різних завдань: в соціальних мережах можна ефективно організувати колективну роботу 

розподіленої навчальної групи, довгострокову проектну діяльність, міжнародні обміни, у тому 
числі науково-освітні, безперервну освіту та самоосвіту, мережеву роботу людей, що 

знаходяться в різних країнах, на різних континентах землі.

Назва методу: “Newsfeed” ( Стрічка новин )

Понад чотири мільярди людей у світі кожного місяця користуються соціальними 
мережами.  Дослідники вияснили, що у середньому люди користуються ними 
протягом 15% свого часу, коли не сплять. Також експерти відзначають, що останнім 
часом люди стали більше користуватися соцмережами. У лідерах популярних 
соціальних мереж - Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram та Twitter.

Крок 1. Вивчення запитів учнів на використання соціальних мереж.

Для того, щоб дізнатися, яка мережа є найбільш популярною, 
варто провести голосування, опитування, або ж анкетування учнів.
Шляхом відкритого голосування нам вдалося визначити, що 
лідером серед запропонованих варіантів став  Facebook.

Крок 2. Створення спільноти та вибір назви.

Так як більшість учнів проголосували за соціальну мережу  Facebook, нами було 
прийняте рішення про створення спільноти саме у цій соціальній мережі. На цьому 
етапі важливим кроком було обрати влучну назву спільноти. Серед різних 
варіантів була обрана назва “ Кременчуцьке водосховище: незатоплена пам’ять 
митьківчан”.

Покрокова інструкція використання даного методу :

Заняття з елеметами тренінгу “ Соцмережі. Минуле, 
теперішнє, майбутнє.” :

Крок 3.  Долучаємо  підписників.

Наступним етапом роботи було створення бази підписників та учасників групи. 
Приємно, що до спільноти долучилися не тільки учні та вчителі школи, а й жителі 
села та громади. Загалом до  спільноти приєдналися 119 учасників.

Порада : для того, щоб залучити якомога більше учасників порекомендуйте 
спільноту своїм друзям у Facebook, скориставшись відповідною функцією додатку.

Крок 4. Працюємо над наповненням ( створюємо контент).

Після того, як була створена спільнота, ми працювали над пошуком інформац� для 
створення відповідного контекту. Систематично на сторінці групи в соцмережі ми 
публікували знайдені фото, документи, відеоінтерв’ю за участі односельців, які 
були свідками переселення села Митьки із зони затоплення водами 
Кременчуцького водосховища.

Музей історії села Новоукраїнка. Пошук та опрацювання  інформації.

Крок 5. Стимулюємо учасників спільноти до обговорення та дискусій з теми.

Учасники проєктної групи працюють над створенням спільноти :


